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EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 393417

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi Humppilan kunta

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0146456-0

Postiosoite Kisakuja 2
Postitoimipaikka Humppila

Postinumero 31640
Maa Suomi
Yhteyshenkilö Susanna Hokkanen
Puhelin +358 447294881

Sähköpostiosoite susanna.hokkanen@humppila.fi
NUTS-koodi Kanta-Häme FI1C2
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.humppila.fi
Hankkijaprofiilin osoite 
(URL)

http://www.humppila.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/humppila?id=393417&tpk=bc4209f4-9760-4d1d-be18-
ca64b4205d44

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/humppila?id=393417&tpk=bc4209f4-9760-4d1d-be18-
ca64b4205d44

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

Koulukuljetusten ja palveluliikenteen hankinta

Humppilan kunta
Kisakuja 2
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II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi

Koulukuljetusten ja palveluliikenteen hankinta

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

(1) Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000-6)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on koululaisten sekä esikoululaisten aamu- ja 
iltapäiväkuljetukset sekä palveluliikenne. 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. 
Palveluliikenne pitää sisällään kunnan sisällä tapahtuvan tilauspohjainen 
palveluliikenteen 2 kertaa viikossa ja tilauspohjaisen palveluliikenteen 1 kerran 
viikossa Humppila – Forssa – Humppila välillä. Lisäksi 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. 

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä 420 000,00 €

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

Hankinnan kohde

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Kanta-Häme FI1C2

Pääasiallinen suorituspaikka

Humppila
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II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Hankinnan kohteena on koululaisten sekä esikoululaisten aamu- ja 
iltapäiväkuljetukset sekä palveluliikenne. 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. 
Palveluliikenne pitää sisällään kunnan sisällä tapahtuvan tilauspohjaisen 
palveluliikenteen 2 kertaa viikossa ja tilauspohjaisen palveluliikenteen 1 kerran 
viikossa Humppila – Forssa – Humppila välillä. Lisäksi 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. 

Kuljetettavien määrä on n. 85 (koulukuljetukset) ja kuljetusten hoito on edellyttänyt 
kahta vähintään 23 paikkaista linja-autoa (+ tarvittaessa lisäkalustoa) tai neljää 12 
paikkaista tilataksia. 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. 

Ostaja voi tehdä vähäisiä muutoksia kohteen sopimuksen mukaiseen vuotuiseen 
ajokilometrien määrään siten, että lisäys tai vähennys on enintään 10 % vuodessa ja 
20 % koko sopimuskauden aikana, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen 
edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Tässä mainituista muutoksista ostajan tulee 
ilmoittaa liikennöitsijälle viimeistään 2 viikkoa ennen niiden toteuttamista. 

Yksityiskohtainen reittisuunnittelu tehdään voittaneiden tarjoajien kanssa, kun 
koulujen lukujärjestykset valmistuvat. Voittaneet tarjoajat tekevät reittisuunnitelman 
ostajan kanssa, neuvottelujen ja sovittujen periaatteiden mukaisesti. Humppilan 
kunta varaa itselleen oikeuden määritellä tarkemman tarkoituksenmukaisen 
reittiaikataulutuksen kaikkien reittien osalta yhteistyössä reitin saaneen tarjoajan 
kanssa. Lisäksi Humppilan kunta esittää toiveenaan, että oppilaiden odotus- ja 
kuljetusajat pidettäisiin mahdollisimman lyhyinä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

Painotus

90

Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta)

Nimi Painotus
Aiempi kokemus 10

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.08.2022 - 31.07.2023
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Sopimusten jatkamisen kuvaus

1+1 optiovuodella (1.8.2023-31.7.2024 ja 1.8.2024-31.7.2025)

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Kyllä

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan
Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös 
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

• Kopio liikenneluvasta
• Selvitys vastuuvakuutuksesta

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

•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.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
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Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

• 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.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

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.

Palveluliikenteen osalta liikennöitsijä tilittää kunnalle asiakkailta perimänsä maksut.

Tarjouksen tekijä sitoutuu noudattamaan kuljetuksissaan kaikilta osin Suomen 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja turvallisuusohjeita. 

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

02.05.2022 23:59 (UTC +03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

31.07.2022

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka Helsinki
Postinumero 00580
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Kyllä

Päivämäärä

03.05.2022 10:00

Paikka

Humppilan kunnanvirasto

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Hankinnan tunniste

393417
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Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 20.04.2022 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 26.4.2022.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Muut ehdot

Tarjouspyynnön muut ehdot Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Laki julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista
(1397/2016) löytyy esim.
osoitteesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta
sa/2016/20161397 .
Tarjoaja kuuluu
ennakkoperintärekisteriin.
Tarjoajan yhteyshenkilö Syötettävä

Joukkoliikennelupa tai
taksilupa: Tarjoajalla on
sopimuskauden alkuun
mennessä voimassa oleva
joukkoliikenne- ja/tai taksilupa.
Lupa tulee toimittaa
hankintatoimelle ennen
sopimuskauden alkua.
Tilaajavastuulain
(1233/2006) mukaiset
selvitykset/todistukset
Tilaajavastuulain mukaiset
asiakirjat tullaan tarkastamaan
asianomaisilta viimeistään
ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista. Valitse
asiakirjojen tarkistustapa:
VALITSE 1, 2 TAI 3

Valikkorivit:
Tarjoaja liittää tilaajavastuulain mukaiset 
asiakirjat (kaupparekisteriote ym.) 
tarjoukseen.
Tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi - 
rekisteriin, ja hankintayksikkö voi 
tarkastaa tarjoajan kelpoisuuden 
rekisterin tiedoista (maksuton raportti 
saatavilla)
Tarjoaja toimittaa tilaajavastuulain 
mukaiset asiakirjat (kaupparekisteriote 
ym.) erikseen pyydettäessä, viiden (5) 
arkipäivän sisällä pyynnön esittämisestä.

Jos tarjoaja on valinnut
edellisestä valikosta
vaihtoehdon 1, tarjoaja lataa
asiakirjat alla oleviin kohtiin.
Kaupparekisteriote tai
vastaava
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Toimitettava sopimuksen 
allekirjoittamiseen mennessä.
Palvelutuottaja on
työnantajana velvollinen
huolehtimaan rikostaustan
selvitysmenettelystä. (Laki
lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä
404/14.6.2002)
Verovelkatodistus tai vastaava

Toimitettava sopimuksen allekirjoittamiseen mennessä.

Todistukset työntekijöiden
eläkevakuutusten ottamisesta
ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta, tai selvitys
siitä, että erääntyneitä
vakuutusmaksuja koskeva
maksusuunnitelma on tehty.
Jos tarjoajalla ei ole palkattua 
työvoimaa, annettava lyhyt, 
vapaamuotoinen selvitys siitä. 
Toimitettava sopimuksen 
allekirjoittamiseen mennessä.
Selvitys työhön
sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista.
Selvitys voi olla tarjoajan
itsensä laatima.

Sovellettavan tes:n nimen voi 
kirjoittaa lisätietokenttään. Jos 
tarjoajalla ei ole palkattua 
työvoimaa, annettava lyhyt, 
vapaamuotoinen selvitys siitä 
sekä selvitys 
työehdoista/tes:stä, jota 
tarjoaja soveltaa jos palkkaa 
työntekijöitä sopimuskaudella. 
Jos tarjoalla ei ole palkattua 
työvoimaa, annettava lyhyt, 
vapaamuotoinen selvitys
siitä.
Palvelun tuottajan vastuulla
on, että kuljetuksissa ei rikota
ajo- ja lepoaika asetusta ja 
että
työlainsäädäntöä
noudatetaan.
Selvitys työterveyshuollon
järjestämisestä.

Esim. jäljennös 
työterveyshuoltosopimuksesta 
tai kirjallinen selvitys, josta 
ilmenee lakisääteisen 
työterveyshuollon 
järjestäminen ja tieto siitä, 
missä työterveyshuolto on 
sovittu järjestettävän, tai 
selvitys siitä, miten tarjoaja 
aikoo tarvittaessa 
sopimuskaudella järjestää 
työterveyshuollon. 
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Hankintasopimukseen
liittyvissä työsuhteissa
noudatetaan vähintään niitä
työsuhteen vähimmäisehtoja,
joita Suomen lain ja
työehtosopimismääräysten
mukaan on noudatettava
samanlaatuisessa työssä.
Muut tarjoajan soveltuvuutta
koskevat vaatimukset
Liikenne- ja taksilupa

Tarjoajalla on sopimuskauden
alkuun mennessä voimassa
oleva joukkoliikenne ja/tai
taksilupa. Tarjoukseen voi
ladata tarvittavan
joukkoliikeen ja /tai taksiluvan.
Muutoin joukkoliikenne ja tai
taksilupa tulee toimittaa
hankintatoimellle ennen
sopimuskauden alkua.
Vastuuvakuutus

Tarjoajalla on vastuuvakuutus,
joka kattaa tämän sopimuksen
sisältämät toimeksiannot ja
tarjoajan toiminnasta
sopimuskaudella aiheutuneet
esine- ja henkilövahingot.

Todistus vastuuvakuutuksesta 
on esitettävä pyydettäessä.
Muut ehdot

Laskutus tapahtuu
verkkolaskutuksena
Maksuehto (oltava vähintään
14 pv netto)
Jos laskutus tapahtuu paperilaskulla, on maksuehto 21 pv netto.

Tarjoaja on tutustunut ja
sitoutuu JYSE PALVELUT
2014 -ehtoihin, siltä osin kun
ne eivät ole ristiriidassa
tarjouspyynnön tai sen
liitteiden kanssa.
Tarjoaja on tutustunut
tarjouspyyntöön ja sen
liitteisiin ja hyväksyyn niissä
esitetyt ehdot. Ehdot ovat
sitovia, eikä niistä voida
sopimuskaudella poiketa.
Tarjoaja on tutustunut
Tarjouspalvelu.fi:ssä
tarjouspyyntöä koskeviin
lisätietokysymyksiin ja
vastauksiin seköä ottanut
huomioon mahdolliset
tarjouspyyntöön tulleet
muutokset.
Yhteyshenkilöiden tiedot

Sopimuksesta vastaava
henkilö
Tarjoaja nimeää vastuuhenkilön, jolle asiakas voi antaa sopimukseen liittyviä tietoja ja ehdotuksia kirjallisesti tai 
muuten todistettavasti esimerkiksi sähköpostilla ja hoitaa kaiken sopimuksen liittyvän yhteydenpidon.
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Hankinnan kohteen kriteerit

ARVONLISÄVEROTON KOKONAISHINTA

Koulu- ja esiopetuskuljetukset

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
vuosi

Kokonaishinta €/pv €

Kokonaishintaan sisältyvät 
kilometrit

km

Lisäkilometrit (€/km) €

Lisätietoja

Palveluliikenne

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
vuosi

Kokonaishinta €/pv €

Kokonaishintaan sisältyvät 
kilometrit

km

Lisäkilometrit (€/km) €

Lisätietoja

Ylimääräisten välineiden kuljetushinnat (€/väline)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
väline

Pyörätuoli €

Kokonaishinnan maksimipisteet: 90.00

Hinnan pisteiden laskentakaava:

  pienin annettu arvo
-------------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Laadun maksimipisteet: 10.00

Laadun pisteiden laskentakaava:

    tarjottu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
suurin annettu arvo

Liikennöitsijän yhteyshenkilö
ja hänen varahenkilönsä
suorat yhteystiedot (puh,
osoite ja sähköposti) ja
tavoitettavuus.
Laskutuksesta vastaava
henkilö
Tarjoaja nimeää vastuuhenkilön, jonka kanssa sovitaan laskutus tilauksen yhteydessä ja johon voidaan ottaa 
yhteyttä laskutukseen liittyvissä tilanteissa.
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Sukset, mailat jne. €

Lisätietoja

LAATU

Referenssivaatimus

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Laatupisteitä annetaan 
vastaavanlaisten palveluiden 
aiemmasta 
menestyksekkäästä 
hoitamisesta, joista on 
annettava luotettava selvitys 
tarjouksen yhteydessä 
(referenssivaatimus). väh. 1 
referenssi = 10 pist.

10.00 Manuaalinen

Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Henkilöstö ja kalusto

Kuvaus sopimuksen
toteuttamiseen käytettävästä
kuljetuskalustosta (mm.
autojen määrä,
käyttöönottovuosi, malli,
kuljetuskapasiteetti ja
todistukset käytetyn kaluston
EURO- päästöluokista 
(Europäästötasotiedolla, 
ajoneuvon
ensirekisteröintipäivällä tai
muulla todistuksella)) tai
kuvaus/sitoutuminen
hankittavan kaluston
soveltuvuudesta
tarjouspyynnön mukaisiin
kuljetuksiin. Kuvaus myös
mahdollisten alihankkijoiden
osalta.
Lyhyt kuvaus
kuljetusjärjestelyistä.
Kuljetussuunnitelma

Liikennöitsijän tulee varautua
toiminnassaan
reittisuunnitteluun,
muutostietojen päivittämiseen,
tiedottamiseen kouluille,
huoltajille ja asiakkaille
kuljetusaikatauluista sekä
mahdollisista muutostiedoista.
Tilaaja tulee olemaan mukana
kuljetusten suunnittelutyössä
ja tulee osaltaan
hyväksymään
koulukuljetussuunnitelmat ja
merkittävät muutokset
toiminnassa sekä reitistöissä.
Onnistuneen ja tehokkaan
kokonaisuuden
saavuttamiseksi tarvitaan
hyvää yhteistyötä tilaajan ja
tuottajan välillä.
Päästöt ja energialuokitus
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Hankintayksikön esittely

Humppilan kunta sijaitsee Etelä-Suomen läänissä, Lounais-Hämeessä. Asukasluku on n. 
2200.
Kunnan suurin pituus luoteesta kaakkoon on 19 km ja leveys koillisesta lounaaseen 14 km. 
Lähin kaupunki on Forssa, jonne on matkaa 21 km.

Humppilassa on kaksi koulua, ala- ja yläaste, jotka sijaitsevat lähekkäin toisiaan keskustan 
tuntumassa. 

Muut tiedot

Hankinnan taustaa

Liitteenä olevat kuljetusreitit on tehty tämän hetkisen tarpeen mukaan. Päivittäiset 
ajomatkat ja kuljetettavien määrät täsmentyvät ennen koulutyön alkamista. 
Koulukuljetusten 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. 

Tarjouspyynnön liitteenä ovat Humppilan kunnan kuljetussääntö sekä alustavat 
koulukuljetusreitit.

Tilauspohjainen palveluliikenne ajetaan vuoden ympäri. Kaksi kertaa viikossa Humppilan 
sisällä ja kerran viikossa Forssaan ja takaisin. 

Tarjouksen lähettäminen

• Tarjoukset on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista os. 
https://tarjouspalvelu.fi/humppila.
• Viimeinen jättöpäivä 2.5.2022 
• Määräajan jälkeen jätettäviä tarjouksia ei oteta huomioon
• Tarjouksen kielen tulee olla suomi.
• Tarjouksen voimassaoloaika 31.7.2022 asti.

Kuljetuskaluston on täytettävä
vähintään EURO -5 normin
mukaiset
päästötasot.Polttoaineenkulut
uksen ja hiilidioksidipäästöjen
osalta tarjoaja järjestää
polttoaineenkulutuksen
seurannan ja toimittaa
tilaajalle palvelussa käytetyn
kaluston kulutustiedot ajettua
kilometriä kohden
ensimmäisen palveluvuoden
päätyttyä.
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Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjouksessa tulee määritellä päivähinta euroina sekä siihen 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.

Laskutus ja maksuehto

OSTOLIIKENTEEN EHDOT

Ostajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen

Ostaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on
velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on
rikkonut sopimusta.

Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle kultakin ostoliikennesopimuksen ja siihen
liittyvien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyltä
kuukaudelta sopimuksen mukaisen korvauksen. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle
säädetyn 10 %:n arvonlisäveron.

Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen.

Maksuehto on vähintään 14 pv netto. Jos toimittaja laskuttaa paperilaskulla, maksuehto on
21 pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen.

Viivästyskorkona peritään kulloinkin voimassaolevaa korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Mikäli korvauksen maksu viivästyy ostajaa tai rahalaitosta koskevan lakon, työsulun tai
niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, viivästyskorkoa ei makseta eikä
mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata.
Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Korvaus maksetaan
täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä. 

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Sopimussakko määritellään sopimuksen tekovaiheessa.

Tarjoajaa ja hänen palveluksessaan olevia sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
tiedoista, joita he ovat saaneet tietoonsa perusopetuksen tehtäviä hoitaessaan. 
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Hylkäämisperusteet

Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset,
taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön
velvoitteista.

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:
1) tarjous ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia,

2) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin
huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää 
sopimuksen mukaiset velvoitteet,

3) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia,

4) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä
lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen 
harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen, tai

5) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja. 

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. 

Palveluliikenteen osalta liikennöitsijä tilittää kunnalle asiakkailta perimänsä maksut.

Tarjouksen tekijä sitoutuu noudattamaan kuljetuksissaan kaikilta osin Suomen voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja turvallisuusohjeita. 

Asiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat asianosaisjulkisia hankintapäätöksen allekirjoittamisen 
jälkeen. Yleisjulkisiksi asiakirjat tulevat hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
salassa pidettäviä tietoja lukuun ottamatta.
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Liitteet ja linkit
Liitetiedostot

Reitit.docx
espd_393417.pdf
Kuljetussääntö 11.5.2021.pdf

Päätöksenteon perusteet

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 arviointiryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja-
rehtori, hallintojohtaja, sivistyssihteeri ja varhaiskasvatusjohtaja.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdollisen erimielisyyden pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, sopimuksesta
aiheutuvat tai siihen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena
Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Muut asiat

Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen
Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten
jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen 
perusteella pitää perusteltuna.

Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten
jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan
samalla tavalla kuin alkuperäisestä tarjouksesta.

Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että
suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa 
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken
tarjouskilpailun
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Allekirjoittajat
Nimi Titteli

Susanna Hokkanen hallintojohtaja

Anssi Lepistö sivistysjohtaja-rehtori
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