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TARJOUSPYYNTÖLUONNOS
HUMPPILAN KUNNAN ESIOPETUS- JA KOULUKULJETUKSET SEKÄ
PALVELULIIKENNE
Kilpailutus toteutetaan hankintaohjeen mukaisesti tämän tarjouspyyntöluonnoksen pohjalta Cloudiakilpailutusjärjestelmässä.
1. HANKINNAN KUVAUS JA KOHDE
•

Koululaisten sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkuljetukset. Koulu- ja esiopetuskuljetuksiin
kuuluu kaikkien kyyditysoppilaiden tuonti kouluun aamuisin ja kotiinkuljetukset joka päivä
oppilaiden koulupäivien päättymisen mukaan klo 13.00 ja klo 14.00 tai klo 14.45.

•

Kunnan sisällä tapahtuva tilauspohjainen palveluliikenne 2 kertaa viikossa.

•

Tilauspohjainen palveluliikenne 1 kerran viikossa Humppila – Forssa – Humppila.

•

Osana tarjousta koulujen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen ja työpajan päivän aikana
tapahtuvat lyhyet matkat joko kilometripohjaisena tarjouksena tai osana kokonaistarjousta
tiettyyn kilometrimäärään saakka. Nämä kuljetukset ovat esim. uimahallikuljetuksia jotka voivat
suuntautua myös lähikuntiin.

•

Palvelua hankitaan ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023 + 1 + 1 optiovuotta.

•

Palvelu tuotetaan Humppilan kunnan rajojen sisäpuolella (pl. palveluliikenne Forssaan),
hankintayksikkö ei kustanna mahdollisen ajokaluston siirtoa kunnan rajojen ulkopuolella.

•

Palvelulta vaadittavat tekijät: palvelun on oltava joustavaa, luotettavaa, ystävällistä ja suomen
kielistä, asiakkaita avustetaan tarvittaessa kyytiin nousemisessa ja poistumisessa, turvavyön
kiinnittämisessä ja avaamisessa sekä tavaroiden kantamisessa. Kaluston tulee täyttää
koulukuljetusten vaatimukset ja kalustoa tulee olla riittävästi kuljetusten hoitamiseen
lakisääteisten koulukuljetusaikojen puitteissa.

•

Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-ilmoituskanavassa sekä Humppilan kunnan kotisivuilla
internetissä. Ilmoitus tarjouspyynnöstä julkaistaan maaliskuun 2022 aikana.

2. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ TARJOUSTEN VERTAILU
Tarjoukseen on liitettävä seuraavat dokumentit:
•
•
•
•
•
•

Kopio liikenneluvasta
Selvitys vastuuvakuutuksesta
Yrityksen taloudelliset tiedot, joista selviää liikennöitsijän taloudelliset mahdollisuudet tuottaa
laadukasta palvelua koko sopimusajan.
Verottajan todistus verojen maksamisesta sekä työntekijän eläkelakien mukaisten maksujen
maksamisesta, todistukset eivät saa olla yli kolmea kuukautta vanhempia.
Selvitys toiminnallisista edellytyksistä tuottaa palvelu.
Tekniset tiedot käytettävästä kuljetuskalustosta sekä tiedot kuinka monta asiakasta, pyörätuolia
tai koululaisten urheiluvälinettä voidaan ottaa kyytiin. Käytettävä kalusto ei saa olla yli kymmentä
vuotta vanhempaa koko tarjousaikana. Kaluston täytyy mahdollistaa pyörätuolin kuljetus
tarvittaessa. Kuljetettavien määrä on n. 85 ja kuljetusten hoito on edellyttänyt kahta vähintään
23 paikkaista linja-autoa (+ tarvittaessa lisäkalustoa) tai neljää 12 paikkaista tilataksia.

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
•
•
•
•
•

tilaajavastuulain vaatimukset
muut lakisääteiset edellytykset
tekniset edellytykset
taloudelliset edellytykset
toiminnalliset edellytykset

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
•
•

tarjottu palvelu täyttää tarjouspyynnön vaatimukset
tarjous täyttää sekä sisällöltään että teknisesti tarjouspyynnön vaatimukset

Vaatimukset täyttämätön tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.
Tarjousten vertailu
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavin perustein:
- hinta 90 pistettä ja laatu 10 pistettä.
Hinta 90 pistettä
• lasketaan yhteen kaikkien kohtien kokonaishinnat
• Vertailussa halvin tarjous saa 90 pistettä.
Muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan tähän kaavalla: (halvin hinta/vertailtava hinta)*90
Laatu 10 pistettä:
• Referenssivaatimus, painoarvo 10 pistettä
Laatupisteitä annetaan vastaavanlaisten palveluiden aiemmasta menestyksekkäästä hoitamisesta,
joista on annettava luotettava selvitys tarjouksen yhteydessä (referenssivaatimus).
Kokonaispisteet muodostetaan laskemalla yhteen painotetut hinta- sekä laatupisteet.
Palveluntuottajaksi valitaan korkeimman kokonaispistemäärän saanut tarjoaja.
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistaminen ja
vertailu. Vertailun suorittaa arviontiryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja-rehtori, hallintojohtaja,
sivistyssihteeri ja varhaiskasvatusjohtaja.
Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avataan tarjoukset
Tarkastetaan tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset
Tarkastetaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
Vertaillaan ja pisteytetään tarjoukset
Valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
Pyydetään ja tarkastetaan parhaan tarjouksen antajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja
selvitykset
7. Sivistyslautakunta tekee päätöksen hankinnasta (hankintapäätös) ja päätös annetaan tiedoksi
kaikille tarjoajille
8. Solmitaan sopimus voittajan kanssa
Hankintasopimus syntyy vasta erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

3. TARJOUSHINTA
•
•
•
•

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa hinta €/päivä ja maksimikilometrimäärä joka sisältyy
päivähintaan ja mahdolliset lisäkilometrit €/km (alv 0%).
Hinta ilmoitetaan erikseen koulukuljetusten ja palveluliikenteen osalta.
Erittely pyörätuolin tai satunnaisten suksien ja luistimien ja jääkiekkomailojen kuljetushinnoista.
Mikäli urheiluvälineet kuuluvat normaalikuljetusten piiriin, tulee tästä mainita.

4. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN
•
•
•
•
•

Tarjoukset on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista os.
https://tarjouspalvelu.fi/humppila.
Viimeinen jättöpäivä x.x.2022 (tarkentuu Sivin päätöksen jälkeen)
Määräajan jälkeen jätettäviä tarjouksia ei oteta huomioon
Tarjouksen kielen tulee olla suomi.
Tarjouksen voimassaoloaika 31.7.2022 asti.

5. LISÄTIEDOT
Tarjoajat lähettävät mahdolliset kysymyksensä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samasta
paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun
varmistamiseksi tilaaja ei vastaa puhelimitse esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset on tehtävä suomen
kielellä.
Tarjoajan on huomioitava hankintayksikön Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa julkaisemat
kysymykset sekä niihin annetut vastaukset tarjousta tehdessään. Tarjoaja ei voi vedota tarjousten
jättämisen jälkeen siihen, ettei se ole ollut tietoinen kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista.
Mitkään muut lisätiedot, kuin Tarjouspalvelutoimittajaportaalin kautta annetut, eivät sido
hankintayksikköä.

6. ALIHANKINNAT
Käyttö sallittu maksimissaan 30 % koko palvelusta.
Alihankkijoita koskevat samat ehdot kuin tarjouksen jättäneitä liikennöitsijöitä, heidän on toimitettava
osaltaan kaikki samat dokumentit kuin tarjouksen jättävät henkilöt sekä allekirjoitettava tarjouksensa
osaltaan. Alihankkijan palvelun laadusta vastaa kuitenkin tarjouksen päävastuullinen henkilö ja
laskutus kulkee samoin päävastuullisen tarjoajan kautta.

7. TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Kunnan kuljetukset kokonaisuudessaan sisältäen koulukyyditykset ja esiopetuskyyditykset,
tiluspohjaisen palveluliikenteen ja tarjouspyynnön kohdassa 1 mainitut kunnan satunnaiset
kuljetukset.
Tarjouspyynnössä määritellään päivähinta euroina sekä tarjoukseen sisältyvät
maksimikilometrimäärät. Lisäksi ilmoitetaan maksimikilometrimäärän ylittäviltä kilometreiltä hinta
euroina/kilometri. Hinnat ilmoitetaan erikseen koulukuljetusten ja palveluliikenteen osalta.
Mikäli pyörätuolikuljetukset ja satunnaiset liikuntavälineet (sukset, luistimet, jääkiekkomailat) eivät
sisälly hintaan, edellä mainitut asiat eritellään päivähinnan lisäksi.
Tarjoukseen tulee liittää selvitys kuljetuksiin käytettävästä kalustosta. Kalustolle määritetään erilliset
vaatimukset.

8. HANKINNAN TAUSTAA
Liitteenä olevat kuljetusreitit on tehty tämän hetkisen tarpeen mukaan. Päivittäiset ajomatkat ja
kuljetettavien määrät täsmentyvät ennen koulutyön alkamista. Reittien lopullinen suunnittelu tapahtuu
yhdessä koulun ja liikennöitsijän kesken. Kuljettajan tulee olla yhteistyökykyinen ja käytökseltään
asiallinen oppilaita, huoltajia ja varsinaista tilaajaa kohtaan.
Koulujen alkamis- ja päättymisajat ilmoitetaan myöhemmin. Oppilaskuljetukset tapahtuvat
koulupäivinä, joita on 187–190 kpl vuodessa. Koulupäiviin sisältyy 0 - 4 lauantaikoulupäivää
koulukohtaisesti vaihdellen. Tilauspohjainen palveluliikenne ajetaan kaikkina aikoina. Tarjouspyynnön
liitteenä ovat Humppilan kunnan kuljetussääntö sekä alustavat reitit.
9. SOPIMUSMENETTELY
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Ilmoitus sisältää
tiedon tarjousten lukumäärästä, voittaneesta tarjoajasta ja voittaneen tarjouksen kokonaishinnan.
Ilmoitus tehdään kaikille Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta.
Ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken allekirjoitetaan ostoliikennesopimus.
Sopimus tulee kuntaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun ostoliikennesopimus on allekirjoitettu
liikennöitsijän ja ostajan välillä. Hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut
lainvoimaiseksi ja odotusaika 21 päivää tai sähköpostilla ilmoitettu 14 päivää on kulunut.
Sopimuksen hinta tullaan sitomaan tilastokeskuksen määrittämään palvelujen tuottajahintaindeksiin,
hintaa tarkistetaan vuosittain edellisen vuoden indeksin perusteella sopimuskauden alusta alkaen.
Palveluliikenteen osalta liikennöitsijä tilittää kunnalle asiakkailta perimänsä maksut.
Tarjouksen tekijä sitoutuu noudattamaan kuljetuksissaan kaikilta osin Suomen voimassa olevaa
lainsäädäntöä ja turvallisuusohjeita.
Sovellettava keskeinen lainsäädäntö:
•
•
•
•

Tieliikennelaki
Koulukuljetuslaki ja asetus
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa
LVM:n asetus koulu ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä

Asiakirjojen julkisuus
Hankintapäätös ja sen liitteet ovat asianosaisjulkisia hankintapäätöksen allekirjoittamisen jälkeen.
Yleisjulkisiksi asiakirjat tulevat hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen salassa pidettäviä tietoja
lukuun ottamatta.

