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Pöytyän kunta pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

1 OSTAJA
Pöytyän kunta
Osoite
puh.
www:

Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ
+358 2 481 000
www.poytya.fi

Yhteyshenkilö:
Nimi
puh.
sähköposti

Sivistysjohtaja Marianne Mäkelä
+358 40 672 3190
marianne.makela@poytya.fi

2 HANKINTAMENETTELY
Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä.
Hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on lähetetty julkaistavaksi
8.2.2018, ja julkaistaan arvioidun mukaisesti kauppa- ja teollisuusministeriön HILMAilmoituskanavassa (http://www.hankintailmoitukset.fi/hilma/), ja tämän kautta Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa
12.2.2018. Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitetaan Auranmaan Viikkolehdessä ja kunnan kotisivuilla www.poytya.fi.

3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE
Tarjouskilpailu koskee tilausliikenteenä hoidettavaa kunnan esiopetus-, koululais- ja
opiskelijakuljetusliikennettä joukkoliikenneluvan tai taksiluvan (tai vastaavan voimassa olevan lainsäädännön mukaisen luvan) nojalla ajalla 1.8.2018 – 31.7.2020. Erikseen voidaan päättää vuoden option käyttämisestä ajalla 1.8.2020–31.7.2021 sekä
ajalla 1.8.2021-31.7.2022.
Tarjouskilpailun kohteina ovat:
-

Kohde 1 Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin, Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköihin ja Elisenvaaran lukiolle
Kohde 2 Kuljetukset Kyrön esiopetusyksiköihin, Elisenvaaran yhtenäiskoulun yksiköihin ja Elisenvaaran lukiolle
Kohde 3 Kuljetukset Riihikosken esiopetusyksiköihin ja Riihikosken yhtenäiskoulun
yksiköihin
Kohde 4 Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen yhtenäiskoululle
Kohde 5 Kuljetukset Yläneen esiopetusyksikköön ja Yläneen yhtenäiskoululle
Kohde 6 Kuljetukset Lietoon ja Turkuun
Kohde 7 Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset
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Tarjouskilpailun kohteet on määritelty yksityiskohtaisesti tarjouskilpailuasiakirjassa
nro 2: ”PALVELUKUVAUS”.
Liikennöitsijällä tulee olla liikennöintilupa sekä käytössään tarjouspyyntöasiakirjoissa
edellytetty automäärä kaikkien tarjoamiensa kohteiden liikennöinnin samanaikaiseen
hoitamiseen. Mikäli ehto ei täyty, hylätään liikennöitsijän kaikkiin kohteisiin jättämät
tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Mikäli tarjoajan kalustoluettelossaan ilmoittama
automäärä riittää kaikkien tarjottujen kohteiden kuljetusten hoitamiseen, mutta tarjouksessa on yksittäisen kohteen osalta ilmoitettu puutteellinen tai muuten tarjouspyynnön vastainen automäärä, hylätään ainoastaan kyseistä kohdetta koskeva tarjous.
Tarjoajan (liikennöitsijä tai tarjousryhmittymä) tulee ilmoittaa tarjouksessaan se kokonaisautomäärä (alihankkijan kalusto mukaan lukien), jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. Mikäli tarjoaja on tarjonnut kohteita, joissa edellytetään erilaisia kalustotyyppejä, tulee kokonaisautomäärä eritellä lisäksi kalustotyypeittäin.
Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjousasiakirjoissa on määritelty.
Esiopetusyksiköt, koulut ja oppilaitokset, joiden oppilaiden ja opiskelijoiden kuljetuksiin pyydetään tarjouksia:
Kyrön päiväkoti, Kyrö
Päiväkoti Pikku Kerttu, Kyrö
Metsälauhan päiväkoti, Riihikoski
Päiväkoti Pikku Kirsikka, Riihikoski
Yläneen päiväkodin esiopetusyksikkö, Yläne
Elisenvaaran yhtenäiskoulu
- Elisenvaaran yksikkö
- Heikinsuon yksikkö (käyttää myös Karinaisten koulukiinteistöä)
- Kaulanperän yksikkö
- Kyrön yksikkö
Riihikosken yhtenäiskoulu
- Riihikosken yksikkö
- Auvaisten yksikkö
- Mustanojan yksikkö
Yläneen yhtenäiskoulu
Elisenvaaran lukio
Elisenvaaran ja Riihikosken yhtenäiskoulut toimivat siirtymävaiheessa koulurakennusten valmistumiseen saakka useammissa yksiköissä. Yllä olevassa luettelossa on
ilmoitettu kilpailutettavan ajanjakson alussa toiminnassa olevat yksiköt, jotka sijaitsevat erillään toisistaan. Tilanne yksiköiden suhteen saattaa kilpailutettavan ajanjakson
aikana muuttua, jolloin kuljetustarpeetkin muuttuvat vastaavasti. Riihikosken yhtenäiskoulun arvioitu valmistumisaika on syksy 2019, ja Elisenvaaran yhtenäiskoulun
arvioitu valmistumisaika syksy 2021, mistä ajankohdista alkaen on Riihikosken yhtenäiskouluun kuuluvien Auvaisten ja Mustanojan yksiköiden samoin kuin Elisenvaaran
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yhtenäiskouluun kuuluvien Heikinsuon ja Kaulanperän yksiköiden toiminnan suunniteltu päättyvän. Riihikosken yhtenäiskoulun alueella asuvien 7-9 vuosiluokkien oppilaiden opetus siirtyy koulun tilojen valmistuttua kyseiselle koululle, samoin Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikön toiminnassa tapahtuu koulun tilojen valmistuttua
muutoksia oppilaiden enemmistön siirtyessä opiskelemaan Elisenvaaran yksikköön.
Osa kuljetuksista suuntautuu tarpeen mukaan kunnan ulkopuolella sijaitseviin kouluihin ja muihin yksiköihin.
Lainsäädännön muuttuessa tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut edellytykset ovat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaiset.

4 TARJOAJAN KELPOISUUS
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa
lainsäädännön mukaisesti. Liikennöitsijän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin, ja
olla hoitanut velvollisuutensa maksaa sijoittautumismaassaan edellytetyt verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan
työntekijöitä.
Liikennöitsijällä tulee tarjousta jättäessään olla voimassa oleva, ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa. Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa
vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan lakkaamisesta
kesken sopimuskauden. Lainsäädännön muuttuessa edellytetään kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaista lupaa tai oikeutta tarjouspyynnön mukaisen ostoliikenteen harjoittamiseen.
Tarjoajan sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 80–81 §:n säännöksiä.
Tarjoajan tulee antaa tilaajan tarjouspyynnössä edellyttämät tiedot oikeina ja totuudenmukaisina.
5 KAUPALLISET JA MUUT SOPIMUSEHDOT
Kuljetusten laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain PALVELUKUVAUKSEN (Tarjousasiakirja nro 2) mukaisesti.
Maksuehto on 14 päivää laskun saapumisesta ja viivästyskorko voi olla enintään korkolain 633/1998 4 §:n mukainen.
Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan palvelukuvauksessa ja ostoliikennesopimuksessa
(Tarjousasiakirja nro 4) mainitut tilastot sekä osallistumaan veloituksetta yhteistyötapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin.
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6 TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjous tulee tehdä suomen kielellä kilpailukohteittain asiakirjan TARJOUS (Tarjousasiakirja nro 3) mukaisella lomakkeella. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjousasiakirjoissa vaaditut tiedot ja selvitykset.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa pyydetyssä muodossa erikseen kunkin kohteen tarjoushinta, jota sovelletaan koko sopimuskauden, ja kohteessa käytettävä autokalusto.
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.7.2018 saakka.

7 TARJOUSRYHMITTYMÄ
Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousryhmittymä), edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailulain
(948/2011) säännösten kanssa. Kaikkien tarjousryhmittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa
tarjouksesta.

8 ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN
Liikennöitsijä saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa tarjouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin
omistaan.
Alihankinnan osuus toimeksiannon suorittamisessa voi olla enintään 30 % sopimuksen arvosta.

9 TIEDOT TARJOAJASTA
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot, ja jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi.
Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) Hankintalain 1397/2016 88 § 4 momentin mukainen rikosrekisteriote sekä tarjoajalta että tarjoajan hallinto-, johto-, ja valvontaelimen jäseniltä sekä edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviltä henkilöiltä
2) Kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta
3) Todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta (verovelkatodistus)
4) Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä
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5) Tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus, tai Suomen
ulkopuolelle sijoittuvien yritysten osalta vastaavat, sijoittumismaan järjestelmien mukaiset tiedot (tiedot ovat Suomessa tulostettavissa internet-sivulta:
www.ytj.fi )
6) Todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta
7) ESPD-lomake
8) Tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta
Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Vastaavat tiedot ja selvitykset esitetään alihankkijasta, mikäli tarjous sisältää alihankkijan käyttämisen palvelun tuottamiseen.
Ohjeita ESPD-lomakkeen täyttämiseen löytyy osoitteesta:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita
ESPD-lomake tulee täyttää seuraavassa osoitteessa: https://ec.europa.eu/tools/espd
Lisäksi hankintayksikkö soveltaa tässä hankinnassa tilaajavastuulakia (Laki tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006)
pyytämällä tarjouskilpailun voittajalta selvitystä kyseisen lain piiriin kuuluvista asioista
ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.
Liikennöitsijä on työnantajana velvollinen huolehtimaan rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
504/2002), sekä noudattamaan toiminnassaan 25.5.2018 voimaan astuvaa Euroopan
unionin tietosuoja-asetusta (679/2016) ja muuta tietosuojaa koskevaa sääntelyä.

10 LIIKENNÖINNISSÄ KÄYTETTÄVÄ AJOKALUSTO
Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytettävälle kalustolle asetetut vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta.
Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan PALVELUKUVAUKSESSA esitetyn tarjottavan kohteen asettamat vaatimukset täyttävää. Kuljetukset tulee hoitaa linja-auto- tai taksikalustolla tarjouspyynnön palvelukuvauksessa
edellytettyjen henkilömäärien mukaisesti.
Tarjouksessa tulee esittää tiedot käytettävistä ja/tai hankittavista autoista.

11 TARJOUSHINTA
Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella (Tarjousasiakirja nro 3 TARJOUS)
kunkin kohteen osalta euroina sentin tarkkuudella reittikohtaisesti kilometrihinnat,
joilla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin. Lisäksi ilmoitetaan sentin tarkkuuteen pyöristettynä kohteen reittikohtaisesti annettujen hinto-
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jen keskiarvo euroa/kilometri, minkä perusteella kohteeseen saatujen tarjousten edullisuutta vertaillaan. Mikäli annettu keskiarvo ei täsmää reittikohtaisten hintojen kanssa, huomioidaan tarjousten edullisuuden vertailussa reittikohtaiset hinnat laskien näiden perusteella oikea keskiarvo. Kohteiden 4, 6 ja 7 osalta ilmoitetaan ainoastaan
yksi, kohdekohtainen tarjoushinta euroa/kilometri, jonka mukaisesti kaikki kohteeseen sisältyvät ajot hoidetaan.
Tarjoushinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverollisina.
Liikennöintikorvaus on ostoliikennesopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan
taksiliikenteen/linja-autoliikenteen kustannusindeksin seuraavasti:
Ostoliikennesopimuksen mukaista arvonlisäverotonta liikennöintikorvausta muutetaan kustannusindeksin muutosta vastaavasti. Korvauksen suuruus saadaan, kun
perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksi on korkeampi tai
alempi kuin perusindeksi, peruskorvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti.
Tarkistettu liikennöintikorvaus lasketaan seuraavasti: Perusindeksinä on vuoden
2018 elokuun indeksiluku, joka on 100. Tarkistusindeksi on kunkin vuoden elokuun
indeksiluku. Tarkistettu arvonlisäveroton liikennöintikorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja osamäärällä kerrotaan peruskorvaus.
Tarkistettua liikennöintikorvausta maksetaan tarkistusajankohtaa seuraavan lokakuun alusta lukien.

12 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN
Tarjous tulee tehdä kohteittain tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella
(Tarjousasiakirja nro 3) tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

13 VALINTAPERUSTE
Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken,
jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.
Valintaperusteena kohteittain on hinnaltaan halvin tarjouspyynnön ehdot täyttävä tarjous. Tarjousten edullisuutta kohteittain vertaillaan reittikohtaisesti annettujen kilometrihintojen pohjalta laskettujen kohteen keskiarvohintojen perusteella (euroa/kilometri,
sentin tarkkuuteen pyöristettynä). Perusteluna halvimman hinnan käyttämiselle valintaperusteena on edellytetyn laadun toteutuminen tarjouspyynnössä asetettujen ehtojen täyttymisen kautta.
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso on liian
korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet
niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
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14 ASIAKIRJOJEN TÄYDENTÄMINEN JA TARKISTUKSET
Tarjouksen tulee olla yksiselitteinen ja selkeä siten, ettei tulkinnanvaraisuuksia synny. Puutteelliset ja tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan pois kilpailusta.
Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huoltopalvelut ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarkistukset eivät vähennä tarjoajan
vastuuta ja velvollisuuksia.

15 TARJOUSKILPAILUN RATKEAMISESTA TIEDOTTAMINEN
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan sähköpostitse kaikille tarjouksen tehneille. Ilmoitus sisältää hankintapäätöksen, yhteenvetotiedot tarjouksista/tarjousten vertailun, hankintayksikön yhteystiedot sekä valitusosoituksen ja oikaisuohjeen. Tarjouskilpailun ratkaisemisessa käytetyt asiakirjat ovat asianosaisille julkisia, kun hankintapäätös on tehty, ja muille ostoliikennesopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

16 LIIKENNÖINTISOPIMUS
OSTOLIIKENNESOPIMUS allekirjoitetaan liikennöitsijän ja ostajan kesken aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen
päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

17 TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset liitteineen tulee antaa tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvää sähköistä lomaketta käyttäen kohteittain sähköpostitse osoitteeseen tarjouskilpailut@poytya.fi
22.3.2018 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin osoitekenttään tehdään merkintä
”ESIOPETUS-, KOULULAIS- JA OPISKELIJAKULJETUSTARJOUS”. Tarjouspyyntöasiakirjat sekä sähköinen lomake ovat saatavissa internet-osoitteista
www.hankintailmoitukset.fi sekä www.poytya.fi.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

18 LISÄTIEDOT
Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä suomen kielellä
sähköpostitse osoitteeseen tarjouskysymykset@poytya.fi 28.2.2018 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikkona tulee käyttää: Kysymykset esiopetus-, koululais- ja
opiskelijakuljetusten hankintaan.
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laadittu yhteenveto on luettavissa 7.3.2018 mennessä osoitteessa: www.poytya.fi. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.
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