VÖYRIN

TARJOUSPYYNTÖ,
KOULUKULJETUKSET

KUNTA
23.10.2020

TARJOUSPYYNTÖ, KOULUKULJETUKSET
Vöyrin kunta ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hankkivat koulukuljetukset Tegengrenskolaniin
kaudelle 1.1.2021–4.6.2022. Kyseistä koulukuljetusta käyttävät pienemmissä määrin myös alakoululaiset ja
esikoululaiset.

Hankinnan kohde
Tarjouspyyntöön sisältyy kolme linja-autoreittiä:
Reitti 28: Österby (Rauskantie) – Jepuantie – Ånäs – Oravaisten terveyskeskus – Oxkangar – Hellnäs –
Kaitsor – Tuckor – Vöyrin keskusta
Reitti 29: Kimo (Ruukinkatu/Kimontien risteys) – Oravaisten keskusta – Oravaisten St1 – Karvatin risteys
– Bertby-Lålaxvägen – Vöyrin keskusta
Reitti 30: Österö – Särkimo – Djupsund – Kvimo – Tottesund –Ölis – Maksamaa – Kärklax – Palvis – Lotlax
Maksamaan alueelle ja saaristoon taataan tietty palvelutaso tällä reitillä (reitti 30). Matkustajien lisäksi
sopimusliikennöitsijät kuljettavat mm. lääkepaketteja Vöyrin apteekista asiakkaille. Palvelun tuotot
lankeavat liikennöitsijälle. Reitillä 30 on talvisin käytettävä nastarenkaita.
Kaikkia reittejä ajetaan kaksi kertaa päivässä (iltapäivisin toiseen suuntaan). Linja-autojen on saavuttava
Norrvallaan klo 8.35 ja Vöyrin keskustaan noin klo 8.45. Iltapäivällä linja-autot lähtevät Tegengrenskolanilta
noin klo 15.05. Vuoden aikana on muutamia kertoja, kun Tegengrenskolanissa on lyhyempiä koulupäiviä ja
tällöin iltapäivän ajoja on aikaistettava.
Reittejä tarkastellaan erillisinä kohteina, ja tarjouksia voi tehdä yhdestä, kahdesta tai kolmesta reitistä.
Oravaisista lähtevissä linja-autoissa on oltava vähintään 50 paikkaa/linja-auto. Nykyään 40 vuosikurssien 1–
9 oppilasta käyttää Kimon linja-autoa ja 35 oppilasta Österbyn linja-autoa. Oppilasmäärä voi kuitenkin
vaihdella, joten tarjouksen on katettava suurempi oppilasmäärä. Jos sama liikennöitsijä voittaa molempien
Oravaisten reittien tarjouskilpailun, voidaan oppilaita tarvittaessa siirtää, mutta liikenteessä on oltava kaksi
linja-autoa ja paikkoja on voitava tarjota yhteensä vähintään 100 paikkaa, mikäli kysyntää on. Maksamaalta
lähtevässä linja-autossa on oltava 59 paikkaa viimeistään lukuvuonna 2021–2022. Linja-autojen on
toimittava myös yleishyödyllisinä ajoneuvoina, jotka tarjoavat palvelujaan myös muille matkustajille, esim.
lukiolaisille tai työmatkalaisille. Palvelun tuotot lankeavat liikennöitsijälle.
Tarjouksen voimassaolo: Tarjouksen on oltava voimassa 4.6.2022 saakka.

Hankintamenettely: Avoin menettely
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Valintakriteerit
Tarjouskilpailun voittajaksi valitaan edullisin tarjous (sis. alv). Jotta tarjous voitaisiin hyväksyä, on
edempänä mainittujen vähimmäisvaatimusten ja muiden tarjouspyynnössä esitettyjen erityisvaatimusten
täytyttävä.
Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset









Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin sekä
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Tarjoaja maksaa palkkaa työntekijöilleen voimassa olevien työehtosopimusten mukaisesti.
Tarjoaja on maksanut verot tai tarjoajalla on verovelkaa koskeva maksusuunnitelma.
Tarjoaja on ottanut eläkevakuutuksen ja maksanut vakuutusmaksut tai tarjoajalla on erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma.
Tarjoaja on vakuuttanut työsuhteessa olevat työntekijänsä työtapaturma- ja ammattitautilain
(495/2015) mukaisesti.
Tarjoaja on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon.
Tarjoajalla on hankintaan sisältyviä palveluja koskeva vastuuvakuutus.
Tarjoajalla on voimassa oleva henkilöliikennelupa viimeistään silloin, kun reittien ajaminen alkaa.
Luvan on oltava voimassa koko sopimuskauden.

Edellä mainituista pyydetään toimittamaan todistukset tarjouksen yhteydessä.
Turvallisuutta ja ajoneuvoja koskevat vaatimukset
Koulukuljetuksissa sovelletaan liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten
kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006).






Tarjoaja vastaa siitä, että taksi- ja linja-autoliikennettä koskevia lakeja ja asetuksia noudatetaan
tarkasti. Tämä tarkoittaa muun muassa, että kaikkien koulukuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen on
oltava katsastettuja ja Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyjä sekä alkolukolla ja jokaiselle
matkustajalle omalla turvavyöllä varustettuja. Koulukuljetusten aikana on noudatettava
nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä, ja oppilaiden on päästävä nousemaan kyydistä/kyytiin
turvallisessa paikassa.
Kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitaito ja ajettavaa ajoneuvoa koskeva ajo-oikeus.
Kuljettajan on pystyttävä kommunikoimaan oppilaiden kanssa koulun kielellä.
Liikennöitsijä sitoutuu tarkistamaan lasten koulukuljetuksia hoitavien kuljettajien
rikosrekisteritiedot siltä varalta, ettei niissä esiinny lapsiin kohdistuvia rikoksia, seksuaalirikoksia,
väkivaltarikoksia tai huumausainerikoksia koskevia merkintöjä (laki lasten kanssa työskentelevien
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rikostaustan selvittämisestä). Jos sopimusosapuoleksi valitaan yksityisyrittäjä, on tämän esitettävä
rikosrekisteritietonsa sivistystoimenekonomille ennen sopimuksen allekirjoittamista, mikäli
yrittäjällä ei ole kunnan kanssa voimassa olevaa koulukuljetussopimusta ennestään.
Tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, mutta mikäli alihankkijoita käytetään säännöllisesti ja
usein, on niistä mainittava tarjouksessa. Tarjoaja vakuuttaa, että alihankkija täyttää
tarjouspyynnössä esitetyt turvallisuusvaatimukset. Mikäli liikennöitsijä estyy äkillisesti sovitun reitin
ajamisesta koronavirustartunnan, karanteenin tai muun vastaavan syyn vuoksi,
sopimusliikennöitsijä voi tilapäisesti hankkia alihankkijan ajamaan sovitut reitit, vaikka ko.
alihankkijoista ei olisikaan mainintaa tarjouksessa.
Ajoneuvon ympäristöluokituksen on oltava vähintään Euro3 tai vastaava.
Liikennöinnissä käytettävät ajoneuvot on mainittava tarjouksessa.

Muut määräykset









Liikennöitsijä vastaa siitä, että aikataulut pitävät eivätkä vaihtelee merkittävästi päivästä toiseen.
Liikennöitsijä ei saa kuitenkaan ylittää nopeusrajoituksia aikatauluissa pysyäkseen.
Uuden lukuvuoden alussa tilaajan tulee viimeistään 10 päivää ennen koulun alkamista antaa
liikennöitsijälle luettelo kuljetusta käyttävistä oppilaista. Liikennöitsijä huolehtii siitä, että tilaajan
kustannuksella matkustaa vain koulukuljetukseen oikeutettuja oppilaita. Muut matkustajat
maksavat matkansa itse sovitulla tavalla.
Liikennöitsijä lähettää reitin aikataulun tilaajalle viimeistään seitsemän päivää ennen koulun alkua.
Aikataulun on oltava myös yleisesti nähtävillä Matkahuolto.fi-sivustolla. Liikennöitsijän on
laadittava Matkahuollon kanssa palvelusopimus aikatauluista tiedottamisesta ja Matkahuollon
bussilippuja koskevista käytännöistä. Liikennöitsijä vastaa Matkahuollon palveluista aiheutuvista
kuluista.Koulukuljetuksia järjestetään koulujen työpäivinä. Koulukuljetuksia ei järjestetä
lomapäivinä. Etäopetukseen siirryttäessä koulukuljetuksia ei yleisesti ottaen järjestetä. Mikäli
etäopetuskaudella lähiopetusta tarvitsee vain pieni määrä oppilaita, voidaan oppilaiden
koulukuljetukset sopia sopimusliikennöitsijän kanssa tilapäisesti muulla tavoin järjestettäviksi.
Suurella todennäköisyydellä linja-autokuljetuksille ei tällöin tilapäisesti ole tarvetta.
Jos reitin tarve muuttuu tilapäisesti, on tilaajan ilmoitettava tästä liikennöitsijälle välittömästi. Tämä
koskee tilanteita, kun koululla on esimerkiksi taksvärkkipäivä.
Muiden matkustajien maksuvälineet: Linja-autolipun maksuvälineenä käy käteinen, pankki- ja sekä
Matkahuollon sarjaliput. Liikennöitsijä vastaa siitä, että ajoneuvossa on maksupääte pankki- ja
luottokorteille ja Matkahuollon sarjalippujen kortinlukija, esim. Pusatec tai Genimate. Liikennöitsijä
vastaa kaikista maksupäätteistä ja kortinlukijoista aiheutuvista kuluista.
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Tarjousasiakirjat ja lisätiedot
Kaikki asiakirjat ovat saatavilla Hilmasta, Vöyrin kunnan sivistystoimistosta, Vöyrin kunnan kotisivuilta tai
sivistystoimenekonomilta sähköpostitse. Hankinnasta voi esittää kysymyksiä kirjallisesti
sivistystoimenekonomille sähköpostitse osoitteeseen sofia.mickelsen@vora.fi 13.11.2020 mennessä.
Kysymyksiin vastataan 18.11.2020 mennessä sähköpostitse. Vastaukset lähetetään kaikille kysymyksiä
esittäneille ja niille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa kuulla vastaukset.
Tarjoajan on tutustuttava tarjousasiakirjoihin ja sitouduttava järjestämään tarjouspyynnössä olevien
reittien liikennöinti tarjousasiakirjojen ehtojen mukaisesti. Tarjouslomake ja tarjoushintaliite (sis. alv) on
täytettävä huolellisesti. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tarjoukset, joiden hintataso on liian korkea tai jos
olosuhteet muuttuvat niin, ettei koulukuljetuksia ole enää tarkoituksenmukaista toteuttaa
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjoaja sitoutuu olemaan rehellinen tilaajalle. Tilaaja voi tarvittaessa
pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjojaan.
Reittihinnat ja laskutusperiaatteet
Tarjouksessa esitetään hinnat reittikohtaisesti ja arvonlisävero mukaan lukien. Reittihintaan on sisällyttävä
suksien ja muiden oppilaiden tarvitsemien varusteiden kuljettaminen. Muiden kuin reittihintaan sisältyvien
maksujen laskuttamisesta on sovittava liikennöitsijän ja tilaajan kesken.
Reitin pituudessa voi olla pientä vaihtelua, eikä sitä tarvitse huomioida laskutuksessa. Mikäli reitti kuitenkin
tilapäisesti tai toistaiseksi lyhenee yli 2 kilometriä, on tämä huomioitava laskutuksessa reitin muutoksena.
Tarjouksessa esitetään reitinmuutoshinta/kilometri, joka on sama reitin pituudesta (lyhyempi tai pidempi)
riippumatta. Reitti alkaa paikasta, josta ensimmäinen oppilas nousee kyytiin, ja päättyy paikkaan, jossa
viimeinen oppilas lähtee kyydistä.

Laskutus erittelyineen tehdään kerran kuukaudessa. Maksuaika on vähintään 14 päivää.
Jos reitin tarve lakkaa pandemian tai muun epätavallisen tilanteen vuoksi, liikennöitsijä saa laskuttaa
palvelusta jokaisen neljän viikon kauden ensimmäiseltä viikolta, kun liikenne on pysähtynyt.
Lähiopetukseen koulukuljetusta tarvitsevien oppilaiden koulukuljetuksista neuvotellaan
sopimusliikennöitsijöiden kanssa.
Tarjousten jättäminen
Tarjouksen liitteineen on oltava opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalla viimeistään 25.11.2020 klo 16.00
suljettuun kirjeeseen laitettuna. Osoite: Vöyrin kunta, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, Vöyrintie 18,
66600 Vöyri Kuoreen merkitään ”Tarjous/koulukuljetukset”. Myöhässä tulleet tarjoukset hylätään.
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Julkisissa hankinnoissa hinnat ja tarjousasiakirjat annetaan osapuolten tiedoksi sen jälkeen, kun päätös on
tehty, ja yleisesti tiedoksi, kun sopimus on tehty.
Tilaaja voi tehdä suoratilauksen tai aloittaa neuvottelut kaikkien tarjoajien kanssa, mikäli tarjousaikana ei
saada hyväksyttävissä olevia tarjouksia.

Sopimus
Sopimus tehdään kilpailutuksen voittavan tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa. Sopimusehtojen,
tarjouspyynnön, julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2014) ja tarjouksen on täydennettävä
toisiaan, mutta mikäli ehdot ovat ristiriidassa, noudatetaan ehtoja tässä järjestyksessä.
Sopimus voidaan kumota välittömästi, jos sopimusrikkomus on selvästi tapahtumassa. Tilaajalla on oikeus
kumota sopimus, mikäli olosuhteet muuttuvat merkittävästi tai mikäli liikennöitsijän toiminta keskeytyy tai
lakkaa (esim. liikennöitsijä menettää liikennelupansa). Tilaajalla on oikeus kumota sopimus välittömästi,
mikäli liikennöitsijään kohdistuu sellaisia pakollisia poissulkemisperiaatteita, jotka mainitaan lain julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 ja 81 §:ssä. Tilaaja voi myös kumota sopimuksen,
mikäli tämän sopimuksen soveltuvuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset eivät täyty.
Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta.
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