
 

Tarjouspyyntö asiointiliikenne-, viriketupa- sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan 
kuljetuspalveluista Toivakan kunnassa ajalle 1.3.2020–28.2.2022  

(+ optio 1.3.2022-28.2.2023) 

Toivakan kunta pyytää tarjouksia asiointiliikenteen, viriketuvan sekä kehitysvammaisten päivätoiminnan 

kuljetuspalveluista. Tarjoukset on mahdollista jättää joko yhdestä kuljetuspalvelusta tai kaikista 

kuljetuspalveluista. 

Kuljetuspalveluiden asiakkailta, kehitysvammaisten päivätoimintaa lukuun ottamatta, peritään 6 €/ suunta (sis. 

alv 10 %). Edestakaisen matkan omavastuuosuus on yhteensä 12 € (sis. alv 10 %).  

Asiointiliikenteen kuljetus on tilattava edellisenä päivänä klo 14 mennessä suoraan liikennöitsijältä. 

Viriketupakuljetukset tilaa asiakaskohtaisesti Viriketuvan työntekijä. 

Asiakkaat noudetaan tarpeen vaatiessa kotipihasta ja tuodaan takaisin kotipihaan, mikäli pihan olosuhteet ovat 

sopivat käytössä olevalle kalustolle. Muutoin kyytiin noustaan ja poistutaan lähimmältä bussipysäkiltä tai reitin 

varrella olevasta tienhaarasta. Liikennöitsijän tulee kirjata tilauksen ajankohta, lähtö- ja kohdeosoite (jokaisen 

asiakkaan osalta erikseen) sekä palauttaa ko. tiedot kunnalle lipputulojen tilitysten yhteydessä. Tilausten 

perusteella ajetaan vain tarvittava osa reittejä. Vain toteutuneet / tilatut reittikilometrit laskutetaan.  

Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisena tai sähköpostilla Toivakan kuntaan viimeistään 12.2.2020 klo 15:00 

mennessä. 

Tarjouspyyntö koskee seuraavia ajoreittejä: 

1. Kankainen-Ruuhimäki-Huikko - asiointiliikenne; (ajetaan kerran viikossa tiistaisin 

koululukuvuoden työviikkojen aikana), noin 65 km (koko reitin mitta), asiakasmäärä 

keskimäärin kahdeksan asiakasta. Reitti ajetaan erikseen asiakkaan tai muun ennakkoon 

määritetyn tilauksen perusteella, määritellyn ajoreitin pohjalta. Lähtöpaikkana pidetään 

Toivakkataloa, osoitteessa Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka. 

 

2. Viriketupakuljetukset: (tiistaisin kirkonkylän taajama-alueella, matkojen pituudet 700 m – 6 

km, koululukuvuoden työviikkoina), ajetaan erikseen Viriketuvan työntekijän tilauksen 

perusteella, ilman etukäteen määriteltyä ajoreittiä. Lähtöpaikkana pidetään Toivakkataloa, 

osoitteessa Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka ja päätepaikkana Salomonin tiellä sijaitseva 

seurakuntakoti. 

 

 

3. Kehitysvammaisten päivätoiminnan kuljetukset: ajetaan 3 x viikossa (edestakainen 62 km 

reitti), 2 x viikossa (edestakainen reitti 114 km). Ajot sijoittuvat arkipäiviin, eikä ajoissa 

huomioida koulujen loma-aikoja.  



Tarjouksesta tulee ilmetä reittikohtainen (ajoreitit 1 ja 3) kilometrihinta €/km (alv 0 %). Reitin alku- ja 

päätepisteenä pidetään Toivakkataloa osoitteessa Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka. Tarjoajan tulee ilmoittaa 

käytettävän kaluston koko. 

Valintakriteerinä käytetään edullisinta tarjousta/tarjouksia. Tasatilanteessa reitin voittava tarjous ratkaistaan 

arvalla. Osatarjoukset huomioidaan tarjouskilpailussa. Kunta pidättää itsellään oikeuden muuttaa reittejä kesken 

sopimuskauden, voimassa olevaa reittiaikataulua pidetään esillä kunnan verkkosivuilla. Aikataulua tullaan 

tarkentamaan, jotta asiointiaika tulevalla sopimuskaudella on vähintään 2 tuntia. Kunta pidättää itsellään 

oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. 

Laskutuksesta tulee ilmetä liitteen 1 mukaiset tiedot. Reitin asiointiaika neuvotellaan palvelun tilaajan kanssa. 

Mahdolliset muutokset tulee sopia etukäteen palvelun tilaajan kanssa. Tarjouskilpailun ratkettua palvelun 

tilaajan ja tarjouskilpailun perusteella valitun/valittujen liikennöitsijän / liikennöitsijöiden kesken solmitaan 

kirjallinen sopimus. 

Tarjoajaa koskevat vaatimukset 

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat asiakirjat: 

1) Kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta 

2) Kaupparekisteriote 

3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksu-

suunnitelma on tehty. Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (ei 3 kk:tta van-

hempi) 

4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusten suorittamisesta tai selvitys siitä, että eräänty-

neitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty (ei 3 kk:tta vanhempi) 

5) Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen arvonli-

säverovelvollisten rekisteriin 

tai toimitettava kopio tarjoajan tilaajavastuuselvityksestä. 

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

1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla 

voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet, 

2) tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläke- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen, 

3) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, 

4) tarjoaja on tuomittu liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, 

tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen tai 

väärinkäytökseen, tai 

5) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä tilaajalle vääriä tietoja. 

 

Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi, p.  

050 307 6114 ja hallinto- ja taloussihteeri Henna Breilin, henna.breilin@toivakka.fi, p. 040 5908 235 
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ASIOINTILIIKENNE 

LASKUTTAJAN TIEDOT Laskun päivämäärä Laskunro 

NIMI:  ______________________________   

OSOITE: 

Y-TUNNUS: 

Toivakan kunta  

Toivakantie 49  

41660 TOIVAKKA 

 

 

Asi-  Taksamittarin 

akkai- mukainen 

ta hinta 

Lasku yhteensä Hyväksyn ja määrään maksettavaksi 

asiointiliikenteestä ajalta 

Sis. alv 10 % 

Ajo -

pä ivä  

A j o   
k e r -   
r a t  

Asiak-  
kailta  
peritty 

Kunnan Alennus 

% 

€ km 

maksetta- € 

va 


