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Koulupäivän aikana tapahtuvat tilausajot
1. Hankintayksikön perustiedot
Hankintayksikkö
Evijärven kunta
0177804-1
Sivistystoimi
Päivi Lappinen
Viskarinaukio 3
62500 Evijärvi
Suomi
puh. +358 447699210
paivi.lappinen@evijarvi.fi
www.evijarvi.fi

2. Hankinnan perustiedot
Hankinnan nimi
Koulupäivän aikana tapahtuvat tilausajot
Hankinnan tunniste
401050
Hankinnan kuvaus
Hankinnan kohteena on Evijärven kunnan varhaiskasvatuksen, koulujen ja kunnan muiden
toimintaryhmien tilausajot, jotka tapahtuvat pääsääntöisesti koulupäivinä klo 8.00 ja 16.00
välisenä aikana lukuvuosina 2022-23 ja 2023 -24 (kaksi lukuvuotta).
Vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia 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.
Hankintalaji
Palvelut
Toimialan tarkennus vahtipalveluun
Kuljetus ja varastointi
Hankintamenettely
Avoin menettely
Lisätietokysymysten määräaika
20.05.2022 klo 12:00
Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.05.2022 klo 12:00
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Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
31.08.2022
Aikavyöhyke on Suomen aika

3. Hankinnan kohde
Kohteet
Evijärven kunnan varhaiskasvatuksen, koulujen ja kunnan toimintaryhmien tilausajot

€ / Tarjouslomakkeen
mukaisesti.
Liikennöitsijällä on oltava käytettävissä samanaikaisesti vähintään kolme (3)
50 hengelle rekisteröityä autoa

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Autoissa alkolukot

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Linja-autossa toimiva lämmitys ja ilmanvaihto

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Autossa on oltava turvavyö tai koulukuljetuskäyttöön hyväksytty lisäturvavyö
kaikissa istuimissa,

teksti

Syöttö
vaaditaan

Autossa on oltava sijoitusmahdollisuus oppilaan tarvitsemille apuvälineille ja
urheiluvälineille

kyllä/ei

Kuljettajalla on asianmukainen suomen kielen suullinen taito

kyllä/ei

Tarjouksen valintaperuste
valinta kokonaishinnan perusteella (alin hinta)
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Lisätiedot
Tarjoushinta koulupäivän aikana tapahtuville tilausajoille ilmoitetaan lähtöpaikka-kohdetakaisin lähtöpaikka €/km erikseen pienelle autolle (maks 22 paikkaa) ja isolle autolle (yli
22 paikkaa) ja erikseen 0-50 km, 50-100 km ja yli 100 km pituiselle matkalle. Hinnat
ilmoitetaan ilman arvonsisäveroa (alv 0 %)
Hinta sisältää kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kulut.
Määräajan jälkeen tulleita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjous tulee olla voimassa
31.8.2022 asti.
Lisätietokysymykset on lähetettävä 20.5.2022 klo 12 mennessä. Kysymykset tulee
lähettää toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut
vastaukset.
Hankinnassa noudatetaan JYSE 2014 -ehtoja.
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4. Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
Tarjouslomake tilausajot.pdf

5. Tarjousliitteet
Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
Liitteisiin liittyvää lisätietoa
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan Tilajaavastuulain mukaiset dokumentit tarvittaessa.
Pyydettävät liitteet

Kaupparekisteriote

(Pakollinen)

Todistus maksetuista veroista

(Pakollinen)

Eläkevakuutustiedot

(Pakollinen)

Sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot

(Pakollinen)

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

(Pakollinen)

Kuvaus kalustosta

(Pakollinen)

Todistus ammattipätevyydestä

(Pakollinen)

6. Yleiset kriteerit
Linja-autossa on alkolukko, tai kuljettaja suostuu osoittamaan ajokuntonsa alkometrillä

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Liikennöitsijä selvittää kuljettajiensa rikostaustat (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 504/14.6.2002) ja on vastuussa lain noudattamatta jättämisestä.

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan
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