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KOULUKULJETUKSET 

Säkylän kunnan sivistysosasto (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää tarjousta koulukuljetuksista (jäljempänä 
”palvelu”) kunnan internetsivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja Hilma-ilmoituskanavassa (jättöpäivä 
28.4.2017). 

Tarjouskilpailu on avoinna kaikille henkilöliikennelain mukaisen suomalaisen joukkoliikenne- tai tak-
siluvan haltijoille. 

1. Hankinnan tavoite ja kohde  

Hankintasopimuksen tavoitteena on toteuttaa päivähoitokuljetuksiin ja esiopetukseen ja perusope-
tukseen osallistuvien oppilaiden kuljetus varsinaisella koulumatkalla. 

Tarjouspyynnön liitteessä 1A on kuvattu hankinnan kohteena olevat koulukuljetusreitit, arvioidut op-
pilasmäärät ja aikataulut. Liitteessä mainittuihin koulukuljetusreitteihin, oppilasmääriin ja aikataului-
hin saattaa tulla muutoksia. 

Kilpailutus suoritetaan reittikohtaisesti ja tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta reitistä. Tar-
joajan on kuitenkin tarjottava kokonaista reittiä. Osatarjouksia reittien sisällä ei oteta huomioon.  

2. Sopimuskausi 

Tarjouskilpailu koskee tarjouspyynnön liitteessä 1A kuvattujen reittien koulukuljetusten hoitamista 
joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla lukuvuosina 2017–2018 ja 2018–2019 sekä optioita luku-
vuosina 2019–2020 ja 2020–2021. Optiovuodet eivät velvoita, vaan oikeuttavat tilaajan jatkamaan 
sopimuksia tarvittaessa. Liikenne ajetaan vahvistettuina koulupäivinä (liite 1C).  
Päivähoidon kuljetusajoista sovitaan erikseen. 

3. Hankintamenettely 

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palve-
luhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaan sovelle-
taan lain I, II ja IV osan säädöksiä. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat 
voivat tehdä tarjouksen. 
 
Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka 
olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tu-
loksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. 

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille 
korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. 

4. Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailun aikana 

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoit-
teeseen juha.kraapo@sakyla.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Koulukuljetusten kilpailutus". 
Suomenkieliset kysymykset on lähetettävä 26.5.2017 kello15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuoli-
sen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. 

Kysymykset ja vastaukset lähetään samansisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähkö-
postiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen 26.5.2017 mennessä. Tarjoaja on 
velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mah-
dollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. 
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5. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). 
Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julki-
siksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjo-
ajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. 

Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- 
tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessaan. 

 Tarjouksen kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

6. Tarjouksen laatiminen 

Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty tarjouspyynnön liit-
teessä 2, Tarjoajaa ja tarjousta koskevat soveltuvuusvaatimukset. Palvelua koskevat ehdot ja vä-
himmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1B, Tarjouskilpailun ehdot.  

Liitteet 2 ja 3 ovat tarjouslomakkeita ja ne on toimitettava täytettyinä tarjouksen mukana. 

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tar-
joajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat tiedot. Tilaajalla on velvolli-
suus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. 

Tarjous tulee tehdä reittikohtaisesti käyttämällä tämän tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjousloma-
ketta (liite 3). Tarjouksen tulee sisältää lomakkeessa vaaditut tiedot ja selvitykset. 

Tarjous tehdään reittikohteittain. Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta reitistä. 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa kunkin reitin osalta ajokilometrin hinta ja kohteessa käytettävissä oleva 
kuljetuskapasiteetti (henkeä/auto). Hinnat ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Lasku-
tusperuste muodostuu kohteen siltä kilometrimäärältä, kun oppilaita on kyydissä. 

Liikenteessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten (+/-) varalta tarjouksessa tulee ilmoittaa erikseen 
muutosajokilometrien hinnat (euroa/km). 

Noudatamme +/- 2 kilometrin sääntöä, joka tarkoittaa sitä, että mikäli reitti muuttuu korkeintaan 2 km 
lyhyemmäksi tai pidentyy korkeintaan 2 km, nämä muutokset eivät vielä vaikuta tarjotun reitin hin-
taan. 

Mikäli jokin reiteistä ei toteudu koko reitin pituudelta ja reittimuutos alittaa 2 km säännön, on 
autoilija velvollinen huomioimaan tämän reittihinnassa. (Esim. jos reitillä 9 Lallin koulu - Voitoi-
nen jonakin päivänä oppilaita ei tarvitse viedä kuin Järvenpäähän asti, tällöin autoilija vähentää reit-
tihinnasta euroa/kilometri-hinnan ja huomioi oppilasmäärän mikäli se vaikuttaa reittihintaan väliltä 
Voitoinen – Järvenpää) 

Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet sekä pyydetyt selvitykset anne-
taan suomen kielellä. 
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7. Tarjousten jättäminen 

Sivistysosastolle osoitettu tarjous suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna on toimi-
tettava viimeistään 8.6.2017 kello 15.00. Tarjousmerkintä "Koulukuljetusten kilpailutus" pyydetään 
mainitsemaan kirjekuoressa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 

Postiosoite: Säkylän kunta 
 Sivistysosasto 
 Rantatie 268 
 27800 Säkylä 
 

8. Tarjousten käsittely 

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 

1 Tarjousten avaaminen. 
2 Tarjoajan soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 
3 Tarjousten vertailu. 
4 Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen. 
5 Hankintasopimusten solmiminen.  
6 Jälki-ilmoituksen tekeminen Hilmaan. 

9. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asete-
tut ehdot. 

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta. Tarjousten vertailussa ratkai-
su tehdään reittikohtaisesti. 

 

10. Päiväys ja allekirjoitus 

 

Säkylässä 28.4.2017 

 

__________________________________ 

Säkylän kunta 
Juha Kraapo 
Sivistysosaston hallintopäällikkö 

Liitteet 

LlIITE 1A Reittikuvaukset 
LIITE 1B Tarjouskilpailun ehdot - koulukuljetukset 
LIITE 1C Vahvistetut koulupäivät 
LIITE 2 Tarjoajaa ja tarjousta koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouksen liite) 
LIITE 3 Tarjouslomake 
LIITE 4  Ostoliikennesopimus ja ostoliikenteen ehdot 


