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Tarjouspyyntö Toivakan kunnan koulukyydeistä
Toivakan kunta, y-tunnus 0177201-0, pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa
11.2.2018 julkaistun ennakkohankintailmoituksen, 20.3.2018 Hilma-ilmoituskanavaan lähetetyn hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden
mukaisesti oppilaskuljetusten hoitamisesta.
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on sopimuskauden alkuun mennessä liikenteen harjoittamiseen oikeuttava joukkoliikenne- tai taksilupa.
Liikennöitsijän on sitouduttava järjestämään tarjoamansa kuljetuspalvelu näiden
tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.

Sopimuskausi
Koulukuljetusten sopimuskausi on lukuvuodet 2018-2019, 2019-2020 ja 20202021 sekä yhden optiovuoden eli 3 + 1 vuotta. Optiovuoden käytöstä päätetään
28.2.2021 mennessä.

Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat takseilla ja/tai linja-autoilla ajettavat oppilaskuljetukset
alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.
Oppilaskuljetukset järjestetään ensisijaisesti käyttäen olemassa olevaa linjaliikennettä. Mikäli linjaliikenteen reitti tai aikataulu ei sovellu myönteisen kuljetuspäätöksen saaneen oppilaan koulumatkoihin, järjestetään oppilaan kuljetus tilausajona.
Liite 1 Oppilaskuljetukset.

Hankintamenettely
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kilpailutuksen hankinta on
EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnan valintaperuste on edullisin hinta,
koska luotettavia laatumittareita ei ole käytettävissä. Hankinnassa noudatetaan
lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 sekä soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä
sopimusehtoja (JYSE 2014 palvelut). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun
aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, voi
tilaaja keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.
Tarjous, tarjouspyynnön liitteenä olevat tarjousasiakirjat sekä pyydetyt selvitykset
tulee antaa suomen kielellä.
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Tarjoajaa koskevat vaatimukset
Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat asiakirjat:
1) Kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta
Mikäli tarjoaja on Tilaajavastuu.fi - palvelun Luotettava Kumppani jäsenyritys, voi
tarjoaja osoittaa kaikki 2-7 kohdassa vaadittujen selvitysten täyttymisen Tilaajavastuu.fi – palvelun yritysraportilla, jos kriteerikohdassa edellytetyt tiedot käyvät
ilmi tilaajavastuu.fi -yritysraportista.
2) Kaupparekisteriote
3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että
verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Veroviranomaisen todistus
maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (ei 3 kk:tta vanhempi)
4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusten suorittamisesta
tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty (ei 3 kk:tta vanhempi)
5) Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä
arvonlisälain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin
6) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
7) Työterveyshuolto pitää olla järjestetty työntekijöille; selvitys työterveyshuollon
järjestämisestä
8) ESPD lomake täytettynä ja allekirjoitettuna (liite 5)
9) Todistus siitä, että tarjottava kalusto täyttää vähimmäisvaatimuksen päästöluokasta 31.12.2018 mennessä.
10) Todistus siitä, että tarjoaja sitoutuu ottamaan käyttöönsä tilaajan kustantaman
ja edellyttämän ajoseuranta- ja paikannusjärjestelmän.
Valitun tarjoajan tulee toimittaa rikosrekisteriote tilaajalle nähtäväksi ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Rikosrekisteriote ei saa olla 1 vuotta vanhempi
sopimuksen allekirjoitushetkestä lukien.

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti ennen tarjousten
vertailua tarjoaja, mikäli
-

-

-
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Kuljetuskalustoa koskevat vaatimukset
Kaikkien ajoneuvojen tulee olla turvallisia, käyttötarkoitukseen sopivia ja niiden
tulee täyttää tieliikennelain ja koulukuljetusasetuksen vaatimukset.

Kuljetusten ympäristönormien huomioon ottaminen
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa tuli voimaan 1.2.2012 (1509/2011). Lain mukaan hankintayksikön tulee
ottaa huomioon tieliikenteen ja moottoriajoneuvojen energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset (energiankulutus, hiilidioksidipäästöt, typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt) kuljetuspalveluiden hankinnassa. Kuljetuksissa käytettävillä ajoneuvoilla on oltava mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset.

Palvelussa käytettäviltä ajoneuvoilta vaaditaan:
Henkilöauto/tilataksi (5-8 henkilöä, M1-luokka)
-

Ajoneuvojen on päästöjen osalta täytettävä vähintään Euro 5-luokan
vaatimukset

Linja-auto/Pienoislinja-auto (M2- tai M3-luokka)
-

Ajoneuvon on täytettävä vähintään Euro 4 -luokan vaatimukset
Ajoneuvojen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta edellytetään sopimusaikana polttoaineenkulutuksen seurantaa ja raportointia vuosittain sekä pyrkimystä energiankulutuksen vähentämiseen.

Tarjoajan tulee liittää tarjousasiakirjoihin selvitykset, joihin haluaa vedota osoituksena tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutusten vähimmäisvaatimusten täyttymisestä. Tarjoajan tulee todistaa kaluston täyttävän vähimmäisvaatimukset (esimerkiksi rekisteritodistuksen Euro-luokka, Trafin
energiamerkintä, muu vastaava hyväksyttävä todistus, polttoaineen kulutuksen
seurantaluvut vuosittain).
Henkilöautoissa (5-8 hlöä), myös pikkubusseilla / M2-/M3-luokka, voi todentaa ajoneuvon energiamerkinnän käytetyn auton energiamerkintä – Trafin verkkopalvelusta. Jos hiilidioksidipäästötietoa ei autolle ole mitattu tyyppihyväksynnän yhteydessä, voidaan auton hiilidioksidipäästötietona soveltaa sen kokonaismassan perusteella määritetyn ajoneuvoveron perusveron määrää vastaava CO2-arvo.
Linja-autoissa voi todentaa rekisteröintitodistukselta ilmenevän Euro-päästötasoa
tarkoittavan tiedon tai ajoneuvon ensirekisteröintipäivän 1.1.1997 jälkeen (rekisteröintitodistuksessa ei saa olla merkintää mahdollisesti sovelletusta poikkeusluvasta) tai muu todistus.
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Tarjoaja sitoutuu toimittamaan ajoneuvojen rekisteröintitodistusten tekniset osat tai
vastaavat tiedot nähtäväksi euro- ja päästöluokitusmerkintöjen tarkastamista varten ennen sopimuksen allekirjoittamista ja / tai siirtymäajan puitteissa 31.12.2018
mennessä.

Palvelun hinnoittelu
Hinnat ovat kiinteät 30.6.2020 asti, jonka jälkeen hintoja voidaan tarkastaa Tilastokeskuksen ylläpitämän kuluttajahintaindeksin mukaisesti vertaillen ajankohtia
3/2018 ja 3/2020. Mikäli indeksikorotus on yli 1,5 %, tarkistetaan hintoja 1,5 % yli
menevän prosenttiosuuden verran ja mikäli liikennöitsijä tai kunta tarkistusta esittävät. Muutosesitys pitää tuoda toiselle osapuolelle tiedoksi viimeistään muutosta
edeltävän kesäkuun 2020 loppuun mennessä.
Hinnat ilmoitetaan reiteittäin €/km (alv 0). Reitin lähtö- ja päättymispaikka on Toivakan koulukeskuksen reittien osalta Toivakan koulukeskus, os. Salomonin tie 3,
41660 Toivakka ja Kankaisten ala-asteen reittien osalta Kankaisten ala-aste, os.
Punaisentorintie 62, 41410 Kankainen.

Palvelun suorittamiseen ja laatuun liittyvät vaatimukset
Liikennöitsijä hoitaa sopimuksessa määritellyt kuljetukset sekä säännöllisten reittien että tilapäisten, lukujärjestysmuutoksista aiheutuneiden muutosten osalta.
Liikennöitsijä toimittaa tarjouksen yhteydessä selvityksen siitä, kuinka mahdollisissa poikkeustilanteissa (esim. auton rikkoutuminen tai kuljettajan sairastuminen)
sovitut kuljetukset hoidetaan. Em. poikkeustilanteissa liikennöitsijä voi tilapäisesti,
enintään viiden arkipäivän ajan käyttää kalustoa, joka ei täytä tässä tarjouspyynnössä määriteltyjä vaatimuksia. Muun kuin tarjotun kaluston käytöstä on viipymättä ilmoitettava tilaajalle.

Liikennöitsijän tulee toimittaa tilaajalle tiedoksi ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista ja kuljetusten aloittamista kirjallinen ilmoitus siitä, että liikennöitsijän ilmoittamat kuljettajat ovat toimittaneet nähtäväksi lain 504/2002 perusteella edellytettävän hyväksyttävän rikosrekisteriotteen.
Kuljettajien tulee omaksua koulukuljetusoppaan tiedot ja taidot. Ohessa linkki koulukuljetusoppaaseen: https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/koulukuljetusopas.pdf
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Tarjouksen tekeminen
Koulukuljetusten tarjous tulee tehdä reiteittäin siten kuin tarjouspyynnössä on
määritelty. Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen yhteen tai useampaan reittiin, mutta
tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua reittiä
koskevaan ratkaisuun. Tarjouksen voi tehdä yhdellä tai useammalla ajoneuvolla.
Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä oppilaspaikkoineen, jolla hän
osallistuu tarjouskilpailuun.
Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijaa, niin kaikki tiedot mitä edellytetään yritykseltä,
on annettava myös alihankkijasta. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista kuin omistaan.
Tarjouksen tulee olla voimassa 3.9.2018 saakka.
Tarjouksen laatimisesta tai muusta hankintamenettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvausta.

Tarjouksen käsittely ja tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta
Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi ne tarjoajat, joiden ei tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön
velvoitteista.
Tarjoaja, joka ei toimita pyydettyjä selvityksiä tai, jonka selvitykset ovat puutteellisia tai tarjous on annettu tarjouspyynnön vastaisesti niin, ettei sitä voi verrata muihin tarjouksiin, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tilaaja varaa kuitenkin oikeuden
pyytää täsmennyksiä tarjousasiakirjoihin.
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoajalla on tietoja, joita se ei halua julkisiksi, ne on osoitettava tarjouksessa selvästi. Tarjouksen hinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.
Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka
olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Ellei tarjousten pohjalta löydy ehdot täyttäviä tarjouksia edellä määritellyn liikenteen ostamiseksi, voi tilaaja pidättäytyä kokonaan
hankkimasta. Tilaaja varaa mahdollisuuden siirtyä neuvottelumenettelyyn.
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tilaajan ja tarjouskilpailun perusteella
valittujen liikennöitsijöiden kesken solmitaan kirjallinen sopimus. Heidät kutsutaan
Toivakan koulukeskukseen palaveriin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
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Tarjousten jättäminen
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 16.4.2018 klo 15.00
mennessä. Tarjouskuoressa tulee olla merkintä ”Koulukyytitarjous”.

Tarjoukset toimitetaan osoitteeseen:
Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

Faksilla tai sähköpostilla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä. Myöhässä saapuneet
tarjoukset hylätään.

Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana
Tarjouspyyntöön liittyvät suomenkieliset tiedustelut ja kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen janne.karanta@toivakka.fi.
Sähköpostitse esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan samalla Toivakan kunnan internet-sivustolla, josta myös tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet luettavissa ja tulostettavissa.

Toivakassa 20.3.2018

TOIVAKAN KUNTA

Eero Raittila
vt.hallintojohtaja
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Liite 1 Oppilaskuljetukset
Liite 2 Työ- ja loma-ajat 2018 - 2019
Liite 3 Oppilaskuljetusten reitit 2018 - 2019
Liite 4 Tarjouslomake / koulukuljetukset
Liite 5 ESPD lomake
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