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Teuvan kunta pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta oheisten asia-
kirjojen mukaisesti. 

 
1 OSTAJA 
 

Yhteyshenkilö: 
 

Sivistysjohtaja Pauliina Niemi 
puh. 050 386 4611 
pauliina.niemi@teuva.fi 

 
 

2 HANKINTAMENETTELY 
 

Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä. 

 
Hankintailmoitus kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty kauppa- ja teol-

lisuusministeriön HILMA-ilmoituskanavaan (http://www.hankinta-
ilmoitukset.fi/hilma/); hankintailmoitus 24.6.2020. 
 

 
3 TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET 

 
Tarjouskilpailu koskee Teuvan kunnan järjestämien oppilaskuljetusten hoitamista 
taksi-/henkilö-/joukkoliikenneluvan nojalla 1.9.2020 – 31.7.2023 välisen ajan. 

Sopimusta voidaan jatkaa molempien osapuolten suostumuksella enintään kah-
della yhden vuoden optiokaudella vuosi kerrallaan.  

 
Tarjouskilpailun kohteet ovat: 

 

Kohde 1 Perälä-Komsi-Yhtenäiskoulu 

Kohde 2 Myrkky - Perälä -Yhtenäiskoulu 

Kohde 3 Luovankylä - Yhtenäiskoulu 

Kohde 4 Äystö - Riippi - Kauppila - Yhtenäiskoulu 

Kohde 5 Horo - Vaasantie – Kauppila - Yhtenäiskoulu 

Kohde 6 Nori - Yhtenäiskoulu 

Kohde 7 Erityisluokan kuljetukset Yhtenäiskoululle 

Kohde 8 Koulupäivän aikaiset kuljetukset 

 
Tarjouskilpailun kohteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä nro 1: 

”PALVELUKUVAUS”. Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjousasia-
kirjoissa on määritelty. Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta kohteesta. 
 

 

http://www.hankinta-ilmoitukset.fi/hilma/
http://www.hankinta-ilmoitukset.fi/hilma/
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4 TARJOAJAN KELPOISUUS 
 

4.1 Tilaajavastuulain soveltaminen 
 

Hankintayksikkö soveltaa hankinnassa tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitys-

velvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). 
Palvelutarjoajan on täytettävä lain mukaiset velvoitteet ja toimitettava hankin-
tayksikölle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen sopimuksen allekirjoit-

tamista ja vuosittain myös sopimuskauden aikana. Kyseiset todistukset ja selvi-
tykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.  

 
4.2 Liikenneluvan voimassaolo 

 

Tarjoajalla tulee olla ennen sopimuksen tekoa ostoliikenteen harjoittamiseen oi-

keuttava lupa. Tarjouksen voi tehdä myös tarjousyhteenliittymä, jolloin kaikilla 
siihen osallisilla tulee olla voimassa oleva liikennelupa.  

 
Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöit-
sijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Tarjoajan on kuitenkin sitouduttava te-

kemään uusi hakemus niin hyvissä ajoin, että liikennelupa voi jatkua keskeytyk-
settä koko sopimuskauden. Tarjoaja vastaa välittömistä vahingoista, joita tilaa-

jalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan lakkaamisesta kesken sopimuskau-
den. Eläköityminen on hyväksyttävä peruste liikenneluvan voimassaolon päätty-
miselle. 

 
4.3 Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen 

 
Tarjoaja sitoutuu tarkastamaan rikosrekisteriotteet alaikäisten lasten kuljetuksis-
ta vastaavien henkilöiden osalta, ja sen, että niissä ei ole merkintää lapseen 

kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista tai huumausaine-
rikoksista. Rikosrekisteriote ei saa olla esittämishetkellä kuutta (6) kuukautta 

vanhempi. Tarjoajan tulee viimeistään sopimuskauden alkaessa ja aina uusien 
kuljettajien työsuhteen alkaessa ilmoittaa ostajalle tämän velvollisuuden täyttä-
misestä. 

 

5 PALVELUN TEKNISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

 
5.1 Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto  

 

Tarjoajan on esitettävä erillisellä liitteellä, millaista ja miten varusteltua kalustoa 

hänellä on käytössään. Tarjouspyynnön liitteenä 3 on tarjouksen tekemistä oh-
jaava TARJOUS -lomake, jossa tulee esittää käytettävä kalusto, mahdolliset ali-

hankkijat sekä kuvaus tarjoajan kyvystä ja resursseista suoriutua tarjouspyyn-
nön velvoitteista ja palvelun turvaamisesta häiriötilanteissa. 

 
Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan PALVE-
LUKUVAUKSESSA (Liite 2) esitetyn tarjottavan kohteen asettamat vaatimukset 

täyttävää. Tarjoaja vastaa siitä, että kalustoa on käytettävissä riittävästi solmi-
tun ostoliikennesopimuksen mukaisen liikenteen hoitamiseksi häiriöttömästi.  
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Liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee täyttää kaikki Suomen lakien, 
asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytet-

tävälle kalustolle asetetut vaatimukset mm. rakenteen ja varusteiden osalta.  
 
Hankintayksikkö soveltaa hankinnassa lakia ajoneuvojen energia- ja ympäristö-

vaikutusten huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011). Kaluston 
on täytettävä vähimmäisvaatimuksena asetetut päästötasot (EURO-luokka). Pal-

veluntarjoaja vastaa siitä, että liikenteessä käytettävien ajoneuvojen ympäristö-
ominaisuudet täyttävät asetetut vaatimukset.  
 
 

5.2 Autojen kuormitus ja turvallisuusjärjestelyt 
 

Tarjoajan tulee noudattaa liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päi-
väkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (asetus nro 

553/2006). Kuormitus ja turvallisuusjärjestelyt on kuvattu tarkemmin koulukul-
jetusoppaassa www.oph.fi/julkaisut/2011/koulukuljetusopas. 
 
 

6 KAUPALLISET JA MUUT SOPIMUSEHDOT 
 

Kuljetusten laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain PALVELUKUVAUKSEN (tar-
jouspyynnön liite nro 1) mukaisesti.  

 
Maksuehto on 7 päivää laskun saapumisesta ja viivästyskorko voi olla enintään 

korkolain 4 § 1 mom. mukainen. 
 

 

7 YHTEENLIITTYMÄ 
 

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä 
suorituksesta (tarjousyhteenliittymä), edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa 
kilpailunrajoituksista annetun lain (318/2004) 2. luvun kanssa. Kaikkien yhteen-

liittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tar-
jouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. 

 
 

8 ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN  

 
Liikennöitsijä saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa tar-

jouksessa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa ase-
tetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista 
ostajalle kuin omistaan. 

 
 

9 HANKINTAYKSIKÖLLE LÄHETETTÄVÄT TIEDOT 
 

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä sähköisellä lomakkeella Tarjova.fi-
toimittajaportaalissa. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjousasiakirjoissa vaadi-

tut tiedot ja selvitykset. Tarjouksen tulee olla voimassa 1.10.2020 asti. 
 

http://www.oph.fi/julkaisut/2011/koulukuljetusopas
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Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja tieto henkilöliikenteen harjoittamiseen 
oikeuttavasta luvasta toimitetaan tilaajalle vasta tarjouskilpailun ratkaisun jäl-

keen, ennen sopimusten allekirjoittamista. Tarjousvaiheessa soveltuvuusvaati-
muksien täyttyminen osoitetaan yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla 
(ns. ESPD-lomake). 

 
 

10 TARJOUSHINTA 
 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella (tarjouskilpailuasiakirja nro 2 

TARJOUS) ne yksikköhinnat, joilla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan liikennöinnin. 
Hintoihin tehdään indeksitarkistus kerran vuodessa ostoliikennesopimuksen koh-

dassa 8 kuvatulla tavalla. 
 
Tarjoushinnat tulee ilmoittaa arvonlisäveron osuus eriteltynä.  

 
 

11 VALINTAPERUSTEET 
 

Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kes-

ken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön 
mukaisia. 

 
Valintaperusteena on halvin hinta.  
 

Tilaaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso on 
liian korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat 

muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai 
mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.  

 
Tilaaja voi siirtyä suorahankintaan, jos tarjouksia ei ole tehty lainkaan tai neu-
vottelumenettelyyn kaikkien tarjoajien kanssa, jos edellä esitetyt hylkäysperus-

teet täyttyvät. 
 

 
12 ASIAKIRJOJEN TÄYDENTÄMINEN JA TARKISTUKSET 

 

Ostaja voi tulkinnanvaraisissa tilanteissa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjous-
asiakirjoja. Muutoin puutteelliset tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset sulje-

taan pois kilpailusta. 
 
Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja 

huoltopalvelut ennen hankintapäätöksen tekemistä ja myös sopimuskauden ai-
kana. Tarkistukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. 
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13 TARJOUSKILPAILUN TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN  
 

Tilaaja tiedottaa hankintapäätöksestä kaikkia tarjoajia sähköpostitse hankinta-
päätöksen jälkeen. Varsinainen tiedoksianto lähetetään postitse kaikille tarjoajil-
le, kun hankintapäätöksestä on saatavilla virallinen pöytäkirjanote. 

 
Tarjouskilpailun ratkaisemisessa käytetyt asiakirjat ovat asianosaisille julkisia, 

kun hankintapäätös on tehty ja muille ostoliikennesopimuksen allekirjoituksen 
jälkeen. 
 

 
14 LIIKENNÖINTISOPIMUS 

 
Valitun toimittajan ja ostajan välinen ostoliikennesopimus allekirjoitetaan vasta, 
kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään 

ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä: 

1. Ostoliikennesopimus 

2. Tarjouspyyntö 

3. Tarjous 

 

 
15 TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

 

Tarjoukset jätetään 29.7.2020 klo 9:00 mennessä Tarjova.fi-
toimittajaportaalissa. 

 
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 
 

16 LISÄTIEDOT  
 

Lisätietokysymykset on esitettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen tarjouskil-
pailun sulkeutumista Tarjova.fi-toimittajaportaalissa. Vastaukset kysymyksiin 
julkaistaan samassa paikassa. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi muulla 

tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. 

 

Teuvalla 24.6.2020 
 
 

 
Sivistysjohtaja 

Pauliina Niemi 
 

 

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET 
 

PALVELUKUVAUS (tarjouspyynnön liite nro 1) 
TARJOUSLOMAKE, jolla annetaan tarjoushinnat (tarjouskilpailuasiakirja 2) 

OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS (tarjouskilpailuasiakirja nro 3)  


