EVIJÄRVEN KUNTA
Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi
puh. 06-24123210 tai 044 7699 210
paivi.lappinen@evijarvi

TARJOUSPYYNTÖ: EVIJÄRVEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET (LIITE 1)

Evijärven kunnan sivistystoimi pyytää tarjousta jäljempänä määriteltyjen koulukuljetusten hoitamisesta koulupäivinä tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen
mukaisesti.
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus koulukuljetusten harjoittamiseen. Liikennöitsijällä on oltava tarjousta jättäessään voimassa oleva liikennelupa. Luvan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei ole este tarjouksen jättämiselle. Tarjoaja kuitenkin sitoutuu siihen, että sillä on koko sopimuskauden ajan voimassa oleva liikennelupa.
Tarjous jätetään 29.5.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen
paivi.lappinen@evijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Evijärven kunta, Sivistystoimi, Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi. Myös postitse toimitettujen tarjousten tulee olla saapunut kuntaan määräaikaan mennessä.
1. Ostaja:
Evijärven kunta
Viskarinaukio 3
62500 Evijärvi
2. Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat Evijärven kunnan koulukuljetukset reiteillä 1, 2, 3, 4, 5 ja 6
(säännölliset kodin ja koulun väliset kuljetukset) lukuvuonna 2020-21 tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sekä koulupäivän aikana tapahtuvat tilauskuljetukset.
Tilaaja varaa mahdollisuuden siihen, että sopimuksen tehneiden tarjoajien kanssa
voidaan neuvotella jatkosopimuksesta lukuvuodelle 2021-22 ilman uutta tarjouspyyntöä.
Option käytöstä päätetään erikseen.
Hankinnan kohteena olevat reitit on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä 2.
3. Sopimuskausi
Sopimuskausi on 11.8.2020 – 5.6.2021. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tarjouskilpailun voittaneiden liikenteenharjoittajien kanssa tehdään erillinen kirjallinen
sopimus, joka pohjautuu tähän tarjouspyyntöön. Lisäksi solmitaan osapuolten välillä
erillinen tietosuojasopimus. Mahdollisten optiovuosien osalta sopimusta tarkistetaan.
Reittejä ei voi liikennöidä ilman sopimusten allekirjoittamista.
4. Hankintailmoitus

Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä. Hankintailmoitus on lähetetty
27.4.2020 HILMA-tietokantaan. Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitetaan Evijärven kunnan www-sivuilla, osoitteessa www.evijarvi.fi.
5. Hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua
lakia (1397/2016). Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä.
Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Tarjoaja osallistuu hankintamenettelyyn palauttamalla tarjouslomakkeen liitteineen määräaikaan mennessä hankintayksikölle.
Osatarjoukset hyväksytään. Tarjoaja voi siis tarjota yhtä tai useampaa reittiä. Reitit
on kuvattu liitteessä 2.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
Tarjouksen voi jättää myös ryhmittymänä. Tällöin vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä. Kaikkien ryhmittymän yritysten on allekirjoitettava tarjous.
Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.
6. Hankinnan kohteen kuvaus
6.1. Koulukuljetukset
Kuljetukset koskevat kodin ja koulun välisiä kuljetuksia. Kuljetukset ajetaan lukuvuosittain vahvistettuina koulupäivinä (koulupäivät liitteessä 3). Koulujen loma-aikoina ei
kuljetuksia tarvita.
Koulukuljetuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Evijärven kunnan koulukuljetussääntöä, liite 4.
Kilpailutus perustuu reitteihin, jotka on esitetty tarjouspyynnön liitteenä 2. Reittien tarkemmista aikatauluista sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan kesken ennen liikennöinnin aloittamista. Vastuu reitin käytännön toimivuudesta ja aikataulutuksesta on
palveluntuottajalla.
Tarjouslomakkeella pyydetään tarjous myös lisäkilometrin hinnasta koskien vähäisiä
tilaajan tarvitsemia muutoksia reitteihin lukuvuoden aikana.
6.2.

Koulupäivän aikana tapahtuvat tilausajot

Kuljetukset koskevat varhaiskasvatuksen, koulujen ja kunnan toimintaryhmien tilausajoja, jotka pääsääntöisesti tapahtuvat koulupäivinä klo 8.00 ja 16.00 välisenä aikana.
6.3. Kalusto- ja laatuvaatimukset
-

auto on varustettu alkolukolla
autossa on oltava turvavyö tai koulukuljetuskäyttöön hyväksytty lisäturvavyö kaikissa istuimissa,

-

linja-auton tulee täyttää päästöluokan osalta vähintään Euro 4 ja alle 25paikkaisen auton Euro 5 päästönormit,
autossa on oltava sijoitusmahdollisuus oppilaan tarvitsemille apuvälineille ja urheiluvälineille,
autossa on toimiva ilmastointi,
ajoneuvo on merkittävä edessä ja takana olevalla koulukyytikilvellä sekä ajettavan
reitin numerolla,
ajoneuvo on Suomen tieliikenteeseen hyväksytty ja katsastettu,
kuljetuksissa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Evijärven
kunnan koulukuljetussääntöä,
kuljetuksissa on noudatettava yhdessä sovittua aikataulua,
kuljetuksissa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia liikenneministeriön ja
muiden viranomaisten määräyksiä koulukuljetusten kuormituksesta,
kuljetuksissa käytettävissä autoissa on oltava istumapaikat reittikuvauksissa ilmoitetuille oppilasmäärille,
kuljettajalla on asianmukainen suomen kielen suullinen taito,
kuljettaja on oheiskasvattaja ja hänen käyttäytymisensä on oltava esimerkillistä ja
asiallista.
lisäksi liikennöitsijän tulee noudattaa kaikin tavoin liikenneturvan laatiman koulukuljetusoppaan ohjeita (Liite 6)

7. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tarjoajalla on voimassa oleva taksi- ja/tai joukkoliikennelupa.
Tarjoaja on maksanut veronsa tai hänellä on veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma.
Tarjoaja noudattaa kaikin tavoin alan työehtosopimusta.
Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa
tai erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty.
Tarjoajalla on voimassa oleva työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu vakuutus työntekijöilleen.
Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
Liikennöitsijä selvittää kuljettajiensa rikostaustat (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/14.6.2002) ja on vastuussa lain noudattamatta jättämisestä.
Jos tarjous jätetään ryhmittymänä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä. Kaikkien ryhmittymän yritysten on allekirjoitettava tarjous.
Tarjouksen liitteenä on toimitettava yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja
(ESPD-lomake, liite 6).

8. Tarjoushinta
Tarjoushinta reiteille ilmoitetaan muodossa €/koulupäivä jokaiselle reitille, johon
tarjous jätetään. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0%).
Tarjoushinta koulupäivän aikana tapahtuville tilausajoille ilmoitetaan €/km erikseen pienelle autolle (maks 22 paikkaa) ja isolle autolle (yli 22 paikkaa) ja erikseen 0-50 km, 50-100 km, 100-200 km ja yli 200 km pituiselle matkalle. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonsisäveroa (alv 0 %)
Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kulut.

9. Tarjousten toimittaminen
Tarjous liitteineen toimitetaan tarjouksen liitteenä (Liite 7) olevalle tarjouslomakkeelle laadittuna viimeistään 29.5.2020 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.lappinen@evijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Evijärven kunta, sivistystoimi, Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi.
Postikuoreen merkitään ”Tarjous”.
Sähköisesti lähetyn tarjouksen otsikkokenttään merkitään ”Tarjous”.
Tarjousten tulee olla kunnassa määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita
tarjouksia ei oteta huomioon.
10. Tarjouksen valintaperuste
Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle kaikki tässä tarjouspyynnössä asetetut
kelpoisuusvaatimukset.
Valintakriteerinä on kokonaistaloudellisesti edullisin palvelukokonaisuus.
11. Lisätiedot
Sivistystoimenjohtaja, puh. 06 2412 3210 tai 044 7699 210,
sähköposti: paivi.lappinen@evijarvi.fi.

28.4.2020
Sivistyslautakunta
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