
     

 

 

OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ 

 

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ 

AJALLE 1.8.2018 - 31.7.2021 

 

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen harjoittamisesta alla mainittujen 

asiakirjojen mukaisesti. 

 

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. 

 

1. Ostaja 
Sotkamon kunta  

Koulutoimi 

Markkinatie 1 

88600 Sotkamo 

 

Yhteyshenkilö 

Juhani Määttä 

koulukoordinaattori 

puh. 044-750 2498 

juhani.maatta@sotkamo.fi 

 

Mahdolliset tarjouskilpailuun ja tarjousten tekemiseen liittyvät tiedustelut on esitettävä sähköpostil-

la koulukoordinaattori Juhani Määtälle. 

 

2. Hankinnan kohde 
Tarjouskilpailu koskee koululaiskuljetusten ja asiointiliikenteen hoitamista esi- ja perusasteen sekä 

lukion koulupäivinä 1.8.2018 - 31.7.2021 välisenä aikana kohteissa 1 - 4.   

 

Lukuvuodessa on keskimäärin 188 työpäivää. Lauantaityöpäiviltä maksetaan sama korvaus kuin 

muiltakin arkipäiviltä. 

 

Aikataulun mukaiset koulukuljetukset ovat samalla muille kuntalaisille avointa joukkoliikennettä. 

 

Oppilasmäärissä on huomioitu tämänhetkisten tietojen mukaan esi- ja perusasteen sekä lukion oppi-

laat. Muut avoimen joukkoliikenteen matkustajat eivät sisälly ilmoitettuihin lukuihin, koska ne eivät 

ole ostajan tiedossa. Ilmoitettu luku kuvaa reitin kokonaisoppilasmäärää, ja oppilaat on kuljetettava 

yhdellä ajokerralla määränpäähän aikataulun mukaisesti. 

 

Tarjoajien on tarjousta tehdessään otettava kuitenkin huomioon se, että ennen sopimuksen tekemistä 

ja sopimuskauden aikana matkustajamäärissä voi tapahtua muutoksia. Tarjoajien on huomioitava 

tämä muutoksen mahdollisuus suunnitellessaan reiteille käytettävää autokalustoa. 

 

Likimääräiset kilometrimäärät on ilmoitettu reitin tämänhetkisestä alkupisteestä päätepisteeseen. 

Kohteiden aikataulut on eritelty liitteessä 1. 
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3. Kilpailuttaminen 
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. 

Tarjousten arvioinnissa ja vertailussa todetaan tarjoajien kelpoisuus, tarjousten tarjouspyynnön mu-

kaisuus ja tarjousten edullisuuden vertailu ajopäivän hinnan perusteella. 

 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:  

 

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi  

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  

3. Tarjousten edullisuuden vertailu ajopäivän hinnan perusteella  

 

Tarjouskilpailussa noudatettavat ehdot on määriteltyasiakirjassa "Tarjouskilpailun ehdot -

koululaiskuljetukset / asiointiliikenne, liite 2.  

 

Ostaja pidättää itsellään oikeudet reittimuutoksiin ennen sopimusta ja sen aikana.  

 

Ostaja ratkaisee tarjouskilpailun huhtikuussa 2018. Päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan kaikille 

tarjoajille. Tarjoajat huomioivat kuitenkin, että kaikki tarjouksissa esitetyt tiedot ovat päätöksenteon 

jälkeen osa julkisia asiakirjoja niille, jotka ovat osallistuneet tarjouskilpailuun. Muille tarjouskilpai-

luasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen.  

 

Ostaja voi ennen ratkaisun tekemistä tarvittaessa pyytää yhdeltä tai useammalta tarjoajalta lisäselvi-

tyksiä ja täydennyksiä tehtyyn tarjoukseen. Ostaja ei ole kuitenkaan velvollinen lisäselvityksen pyy-

tämiseen.  
 

 

Tarjouskilpailun ratkaisu perusteet:  

 

Lopullinen valinta tehdään tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten kesken. Hyväksytyksi tulee 

tarjous, joka on ostajalle hinnaltaan halvin €/ajopäivä. Jos kahdella tai useammalla tarjoajalla on 

sama ajopäivän hinta, niin toissijaisena ratkaisuperusteena käytetään silloin liikenteessä mahdolli-

sesti tapahtuvien muutosten halvinta ajokilometrin hintaa (lisäkilometri= €/km).  

 

Ostaja voi hylätä valintansa mukaan eri kohteista jätetyt tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian 

korkea, tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunni-

teltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä 

tavalla.  
 

Tarjouksen hylkäämisperusteet:  
 

Myöhästyneitä tai muutoin tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei oteta lainkaan huomioon. Lisäksi 

tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan jättää ne tarjoajat, joiden ei juridisesti, taloudellisesti, teknilli-

sesti tai toiminnallisesti katsota selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. Myös sellainen tarjous, 

jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, antaa perusteen tar-

jouksen hylkäämiselle.  

Tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan jättää myös sellainen tarjoaja, joka on syyllistynyt olennai-

sesti väärien tietojen antamiseen hankintayksikölle tai ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä ase-

tettuja vaatimuksia.  

Sellainen tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä kilpailunrajoituslain vaatimuksia, voidaan myös sulkea 

pois tarjouskilpailusta.  



Tällaisille tarjoajille ilmoitetaan ratkaisusta perusteluineen.  

Ks. myös kohta 7; tarjouskilpailun ehdot.  

 

4. Liikennöinti 
Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa liikennöinnin näiden tarjousasiakirjojen mukaisesti. 

 

5. Tarjouksen sisältö ja voimassaolo 
Tarjousta ei saa sitoa minkään muun samanaikaisesti vireillä olevan tarjouskilpailun ratkaisemiseen. 
 

Tarjoaja voi esittää myös alihankkijan käyttämistä. Alihankkijan tulee täyttää samat vaatimukset 

kuin varsinaisen liikennöitsijänkin. Tarjouksesta on käytävä ilmi, mikä linja hoidetaan alihankinta-

na. Liikennöitsijä vastaa alihankkijansa toiminnasta kuten omastaan, ja alihankkijalla tulee aina olla 

joukkoliikennelupa. 

 

Tarjoukset tulee tehdä kilpailukohteittain (liite 1) asiakirjan ”TARJOUS” (liite 3) mukaisesti. 

 

Osa- ja yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. Tarjoukset tulee tehdä kohteittain. Tarjouksen tulee si-

sältää vaaditut tiedot ja selvitykset. 

 

Tarjoukset tulee tehdä nettomääräisenä. Ostajan maksaman korvauksen lisäksi kohteilta 1-2 liiken-

nöitsijä saa lipputulot muilta matkustajilta lukuun ottamatta esi- ja perusasteen sekä lukion oppilai-

ta. 

 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa erikseen kunkin kohteen ajopäivän hinta, johon sisältyy 10 %:n arvon-

lisävero. Liikenteessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten varalta tarjouksessa tulee ilmoittaa erik-

seen ajokilometrin hinta. 

 

Tarjousten tulee olla voimassa 31.7.2018 saakka. 

 

6. Tarjousasiakirjat 
Tarjousasiakirjoja ovat: 

 

1. Ostoliikenteen tarjouspyyntö 2018-2021 

2. Kohteet (liite1) 

3. Tarjouskilpailun ehdot -koululaiskuljetukset (liite 2) 

4. Tarjouslomake (liite 3) 

5. Ostoliikenteen ehdot (liite 4) 

6. Ostoliikennesopimus (luonnos, liite 5) 

7. Koulujen ja päiväkotien osoiteluettelo (liite 6) 

 

7. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen 
Tarjouskilpailusta on julkaistu ilmoitus Hilma-julkisten hankintojen ilmoituskanavalla, kunnanvi-

raston ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Tarjousten jättäminen 
Sitova tarjous liitteineen toimitettava suljetussa kirjekuoressa joko postitse tai henkilökohtaises-

ti/lähetin välityksellä 30.4.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Sotkamon kunta koulutoimisto, 

Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Kuoreen merkintä ”koulukuljetustarjous”. Määräajan jälkeen saa-

puneita tai muulla em. tavalla jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjousajan päätyttyä pidettävä 

tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

 

9. Ostosopimus 
Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tehdään ostajan ja valitun tarjoajan kanssa ostosopimus, jos-

sa noudatetaan ostoliikenteen yleisiä sopimusehtoja. Niissä mainittua vakuutta ei kuitenkaan vaadi-

ta.  

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tehtävän sopimuksen sekä sii-

hen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: 

1. Tarjouspyyntöasiakirja liitteineen 

2. Ostoliikenteen ehdot 

3. Tarjous liitteineen 

4. Tarjouskilpailun ehdot 

Edellä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. 

Sopimus tulee ostajaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on 

saanut lainvoiman, tai kun asianomainen viranomainen on päättänyt panna päätöksen täytäntöön 

muutoksenhausta huolimatta. 

 

 

Sotkamo 13.3.2017 

 

 

 

Mika Kilpeläinen 

kunnanjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


