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Pöytyän kunta pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamises-
ta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. 

 
 

1 OSTAJA 
 

Pöytyän kunta 
Osoite  Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ  
puh.  +358 2 481 000 
www:  www.poytya.fi 
 
Yhteyshenkilö: 
Nimi  Elinvoimajohtaja Katariina Torvinen 
puh.  +358 40 672 3001 
sähköposti  katariina.torvinen@poytya.fi  

 
 

2 HANKINTAMENETTELY 
 

Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä. 
 
Hankintailmoitus on julkaistu kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA-ilmoitus-
kanavassa. Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla www.poytya.fi.  
 

 
3 TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET 

 
Tarjouskilpailu koskee asiointilinjojen hoitamista kohteissa 1, 2 ja 3 taksiluvan nojalla 
1.7.2019 – 31.7.2021. Tämän jälkeen on yksi optiovuosi, jolloin sopimusta voidaan 
jatkaa sopimusosapuolten niin päättäessä.  
 
Tarjouskilpailun kohteina ovat: 
 

- Kohde 1 Asiointiliikenne Kyröön (sisältää kaksi eri reittiä) 
- Kohde 2 Asiointiliikenne Yläneen keskustaan (sisältää kolme eri reittiä) 
- Kohde 3 Asiointiliikenne Riihikoskelle  

 
Tarjouspyynnössä on kolme (3) kohdetta 1, 2, ja 3, joista kohteessa 1 hoidetaan lii-
kennöintiä kahdella reitillä, kohteessa 2 kolmella reitillä. Kohteiden reitit ja aikataulut 
ovat ohjeellisia. Reitit ajetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ns. kutsutaksiperiaat-
teella. 
 
Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain ja reiteittäin siten, kun tarjouspyynnössä on 
määritelty. 
 
Tarjouskilpailun kohteet on määritelty yksityiskohtaisesti tarjouskilpailuasiakirjassa 
nro 2: ”PALVELUKUVAUS”.  
 

 



4  
 

4 TARJOAJAN KELPOISUUS 
 
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- ja elinkeinorekisteriin sekä ennakkoperintä-
rekisteriin. Autoilijalla tulee tarjousta jättäessään olla voimassa oleva, ostoliikenteen 
harjoittamiseen oikeuttava lupa. Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken so-
pimuskauden ei estä autoilijaa ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Autoilija vastaa va-
hingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan lakkaamisesta kes-
ken sopimuskauden. Lainsäädännön muuttuessa edellytetään kulloinkin voimassa 
olevan sääntelyn mukaista lupaa tai oikeutta tarjouspyynnön mukaisen ostoliikenteen 
harjoittamiseen. Palvelu tulee tuottaa suomen kielellä. 
 
Tarjoajan sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle noudatetaan julkisista hankin-
noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 1397/2016 80–81 §:n säännöksiä. 
 
Tarjoajan tulee antaa tilaajan tarjouspyynnössä edellyttämät tiedot oikeina ja totuu-
denmukaisina.  
 
 
5 KAUPALLISET JA MUUT SOPIMUSEHDOT 
 
Asiointiliikennesopimuksen mukaisen liikennöinnin laskutus tapahtuu kalenterikuu-
kausittain PALVELUKUVAUKSEN (Tarjousasiakirja nro 2) mukaisesti.  
 
Maksuehto on 21 päivää / netto ja viivästyskorko voi olla enintään korkolain 633/1998 
4 §:n mukainen. Laskutus tapahtuu toteutuneiden ajokertojen ja ajetun kilometrimää-
rän perusteella ilman laskutuslisää. 
 
Autoilija sitoutuu toimittamaan palvelukuvauksessa ja ostoliikennesopimuksessa 
(Tarjousasiakirja nro 3 (A, B, C) mainitut tilastot sekä osallistumaan veloituksetta yh-
teistyötapaamisiin. 
 
 
6 TARJOUKSEN SISÄLTÖ 

 
Tarjous tulee tehdä suomen kielellä kilpailukohteittain asiakirjan TARJOUS (Tarjous-
asiakirja nro 3) mukaisella lomakkeella. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjousasia-
kirjoissa vaaditut tiedot ja selvitykset. 
 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa pyydetyssä muodossa erikseen kunkin kohteen perus-
hinta, joka on voimassa koko sopimuskauden, ja kohteessa käytettävä autokalusto. 
Mahdollisen optiovuoden käyttöönoton yhteydessä voidaan hintaa tarkistaa hintata-
son muutoksen perusteella. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.7.2021 saakka. 
 
 
7 TARJOUSRYHMITTYMÄ 
 
Autoilijat/yritykset voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä 
suorituksesta (tarjousryhmittymä), edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailu-
lain (948/2011) säännösten kanssa. Kaikkien tarjousryhmittymään osallisten autoili-
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joiden/yritysten on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteis-
vastuussa tarjouksesta. 

 
 

8 ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN  
 

Liikennöitsijä/autoilija saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa 
tarjouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asete-
tut vaatimukset täyttävä autoilija/yrittäjä Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista osta-
jalle kuin omistaan. 
 
Alihankinnan osuus toimeksiannon suorittamisessa voi olla enintään 30 % sopimuk-
sen arvosta. 
 
 
9 TIEDOT TARJOAJASTA  

 
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot, ja jos kysymys on oikeushen-
kilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi. 

 
Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset:  

1) Kopio voimassa olevasta taksiluvasta 

2) Todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta (verovel-
katodistus) 

3) Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamises-
ta, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä 

4) Tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus. 

5) Todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta 

6) Tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta  

7) kaupparekisteriote 

8) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta 

9) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

10)  selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta 

 
Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Vastaavat tiedot ja selvi-
tykset esitetään alihankkijasta, mikäli tarjous sisältää alihankkijan käyttämisen palve-
lun tuottamiseen. 
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10 LIIKENNÖINNISSÄ KÄYTETTÄVÄ AJOKALUSTO 
 

Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, asetus-
ten sekä viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytettävälle ka-
lustolle asetetut vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta.  
 
Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan PALVELU-
KUVAUKSESSA esitetyn tarjottavan kohteen asettamat vaatimukset täyttävää. Kulje-
tukset tulee hoitaa linja-auto- tai taksikalustolla tarjouspyynnön palvelukuvauksessa 
edellytettyjen henkilömäärien mukaisesti. 
 
Tarjouksessa tulee esittää tiedot käytettävistä ja/tai hankittavista autoista.  
 
 
11 TARJOUSHINTA 

 
Liikennöitsijä sitoutuu järjestämään tarjoamiensa kohteiden/reittien liikennöinnin näi-
den tarjouskilpailuasiakirjojen ja tarjoamansa hinnan mukaisesti. Tarjoushinta tulee 
ilmoittaa tarjouslomakkeella perushinta-kohdassa.  
 
Autoilija on oikeutettu perimään 10% perushinnasta myös sellaiselta ajoreitiltä, joka 
jää ajamatta asiakkaiden puutteen vuoksi. Autoilijalla on oikeus saada korvaus, jos 
poikkeama on yli 25% arvioidun reitin pituudesta. Sallitun poikkeaman ylittävästä 
matkasta maksetaan kilometriperusteinen korvaus, joka on suhteutettu reitin perus-
hintaan (perushinta/reitin arviokilometrit).  
 
Liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin tarjoamallaan 
hinnalla. Tarjoushinta tulee esittää arvonlisäverottomana, alv 0%. Tarjous on annet-
tava tarjouslomakkeella (Tarjousasiakirja nro 3). 
 
 
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. 
Vaatimuksena on, että palvelukuvauksessa kalustolle ja kuljettajalle asetetut vaati-
mukset kilpailukohteessa täyttyvät. Valintaperusteena on hinta (100%). 
 
Edellä mainitut ehdot täyttävien tarjousten kesken suoritetaan hintavertailu reiteittäin. 
Kunkin reitin vertailuhintana käytetään perushintaa. Reittien arvioidaan olevan pituu-
deltaan seuraavat: Riihikoski 62 km, Yläneellä kaikki reitit 60 km, Kyrössä reitti 1 28 
km ja reitti 2 44 km. Halvimman tarjouksen tehnyt, ehdot ja vaatimukset täyttävä tar-
joaja valitaan reitin palvelun tuottajaksi.  

 
Ostaja voi jättää hyväksymättä mitään tarjouksista.  
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14 ASIAKIRJOJEN TÄYDENTÄMINEN JA TARKISTUKSET 
 

Tarjouksen tulee olla yksiselitteinen ja selkeä siten, ettei tulkinnanvaraisuuksia syn-
ny. Ostaja voi tulkinnanvaraisissa tilanteissa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjous-
asiakirjoja. Puutteelliset ja tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan pois kilpai-
lusta. 
 
Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huolto-
palvelut ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarkistukset eivät vähennä tarjoajan 
vastuuta ja velvollisuuksia. 
 

 
15 TARJOUSKILPAILUN RATKEAMISESTA TIEDOTTAMINEN  

 
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan sähköpostitse kaikille tarjouksen tehneil-
le. Ilmoitus sisältää hankintapäätöksen, yhteenvetotiedot tarjouksista/tarjousten ver-
tailun, hankintayksikön yhteystiedot sekä valitusosoituksen ja oikaisuohjeen. Tar-
jouskilpailun ratkaisemisessa käytetyt asiakirjat ovat asianosaisille julkisia, kun han-
kintapäätös on tehty, ja muille ostoliikennesopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 
 
 
16 LIIKENNÖINTISOPIMUS 

 
OSTOLIIKENNESOPIMUS allekirjoitetaan liikennöitsijän ja ostajan kesken aikaisin-
taan 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 lo-
maketta käyttäen kohteittain sähköpostitse osoitteeseen tarjouskilpailut@poytya.fi 
10.6.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin osoitekenttään tehdään merkintä 
”ASIOINTILIIKENNE”. Tarjouspyyntöasiakirjat sekä sähköinen lomake ovat saatavis-
sa internet-osoitteista www.hankintailmoitukset.fi sekä www.poytya.fi.  
 
Määräajan jälkeen tai muulla tavoin saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 

 
 

18 LISÄTIEDOT  
 
Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä suomen kielellä 
sähköpostitse osoitteeseen tarjouskysymykset@poytya.fi 27.5.2019 klo 12.00 men-
nessä. Sähköpostin otsikkona tulee käyttää: Kysymykset asiointiliikenne-hankintaan. 
 
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laadittu yhteenveto on luet-
tavissa 29.5.2019 mennessä osoitteessa: www.poytya.fi. Samassa yhteydessä ilmoi-
tetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. 
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TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET 
 

o PALVELUKUVAUS (Tarjousasiakirja nro 2) liitteineen 
o TARJOUS (Tarjousasiakirja nro 3) liitteineen 
o OSTOLIIKENNESOPIMUS (Tarjousasiakirja nro 4)   


