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1. Liikenneluvan voimassaolo
Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.
Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta
osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, että liikennöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden, ellei kyseessä oleva liikennöitsijä lopeta liikennöintiä kokonaan esim. eläkkeelle jäännin yhteydessä. Mikäli liikennöitsijä lopettaa liikennöinnin kokonaan, tulee tästä ilmoittaa kirjallisesti ostajalle mahdollisimman pikaisesti asian varmistuttua.

2. Liikenneluvan automäärä
Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän. Liikennöitsijän tulee kuitenkin selkeästi tarjouksessa ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa
tarjouskilpailuun.
Ostaja tulee tarjouksia käsitellessään viran puolesta rajoittamaan liikennöitsijälle mahdollisesti
annettavien kohteiden määrän siten, että näiden liikennöinti voidaan toteuttaa ilmoitetulla automäärällä.

3. Yhteenliittymä
Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä). Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun yksittäisen liikennöitsijän
voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen (Kilpailunrajoituslaki
5 §).
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Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä.
Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla osallistuu tarjouskilpailuun.

4. Alihankkijan käyttäminen
Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.
Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä
liikennöitsijä.
Tarjouskilpailussa valittu liikennöitsijä voi erityisestä syystä esittää ostajan hyväksyttäväksi alihankkijaa myöhemminkin, mikäli alihankkija täyttää asetetut vaatimukset ja ostaja hyväksyy alihankkijan.
Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan.

5. Tiedot liikennöitsijästä
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysymys on oikeushenkilöstä,
liikenteestä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Lisäksi tarjouksesta tulee ilmetä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä vaaditut selvitykset.
Jos tarjoajana on yhteenliittymä, tarjouksesta tulee ilmetä vastaavat tiedot jokaisesta yhteenliittymään osallistuvasta liikennöitsijästä.
Tarjouksessa tulee esittää juridisten ja taloudellisten perusasioiden todentamiseksi tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset asiakirjat:
- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
- kaupparekisteriote
- verottajan verovelkatodistus
- vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työtekijöitä
Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Lisäksi tarjoukseen tulee liittää kopio henkilö- tai taksiliikenneluvasta.
Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, tulee valitun liikennöitsijän toimittaa myös seuraavat tiedot ja selvitykset:
- selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
- koulukuljetusten osalta nähtäväksi rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä varten (rikosrekisterilaki 504/2002). Liikennöitsijät, joilla on palkattuja kuljettajia, antavat todistuksen, että ovat nähneet työntekijänsä rikosrekisteriotteen ja todenneet,
ettei siinä ilmene estettä työskennellä lasten ja nuorten kanssa.

6. Kilpailukohteet
Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain tai osa- tai yhdistelmätarjouksena siten kuin tarjouspyynnössä on määritelty. Kohteet on määritelty liitteessä 2, Tarjouskilpailun kohteet. Tarjousta ei saa
sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun.
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7. Aikatauluja tai reittejä koskevat muutosehdotukset
Liikennöitsijä voi halutessaan esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteenhoidon kustannuksia
vähentäviä muutosehdotuksia esitettyihin aikatauluihin tai reitteihin ja hyväksyttää ne ostajalla.

8. Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset
Kaikkia kohteita koskien liikennöinnissä käytettävän autokaluston tulee olla katsastuksessa hyväksytty ja voimassa olevien kuormitus- ja turvallisuusjärjestelyitä koskevan päätöksen sekä
ajoneuvoteknisen lainsäädännön mukaisia. Kohdekohtaiset autokaluston ja palvelun laatuvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2, Tarjouskilpailun kohteet.
Liikenteen tulee noudattaa OSTOLIIKENTEEN EHDOISSA kohdissa 13.–16. määriteltyjä ostoliikenteen laatuvaatimuksia.

9. Tarjoushinta ja hinnantarkistus
Tarjouksessa tulee ilmoittaa kunkin kohteen osalta pyydetyssä muodossa se hinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan sopimuskauden liikennöinnin ensimmäisen vuoden osalta.
Hinta pysyy koko sopimuskauden tarjouksen mukaisena, ellei liikennöitsijä tee liikenteen alan
kustannusten nousuun perustuvaa, perusteltua korotusesitystä ostajalle. Tällöin ostaja ja liikennöitsijä neuvottelevat hinnankorotuksesta. Hinnankorotus tulee hyväksytyksi vasta, kun ostaja
on tehnyt asiasta erillisen päätöksen.
Tarjoushinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina (alv 0 %).
Tarjoajan tulee huomioida, että reitin alku- ja päätepisteenä on koulukuljetusten osalta, ns. päivähinta-autoa lukuun ottamatta, tarjouskilpailun kohteissa (liite 1) määritelty koulu. Koulukuljetuksissa ilmoitettuun hintaan tulee sisältyä myös oppilaiden urheiluvälineiden kuljetus.
Erillistä lähtömaksua ei makseta. Laskutus- tai muita vastaavia lisiä sekä toimistokuluja ei hyväksytä.

10. Tarjousten avaus
Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi
miten tarjouskilpailusta on ilmoitettu sekä tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneet
tarjoukset numeroidaan ja niistä merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjousten saapumisaika ja tarjoushinta. Tarjousten tekijät eivät osallistu tarjousten avaukseen.

11. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta
Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset, taloudelliset
tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista.
Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:
1)

tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen
mukaiset velvoitteet;
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2)

tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia;

3)

tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen;

4)

tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja; tai

5)

tarjoaja on antanut tarjouspyynnön tai kilpailulainsäädännön vastaisen tarjouksen.

Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset arvioidaan erikseen ja voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen.

12. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet
Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä
asetetut ehdot sekä ovat tulleet määräajassa (myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon).
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu
Tarjous, joka ei täytä asiakirjoissa esitettyjä laatuvaatimuksia tai ei sisällä tarjouspyynnössä
vaadittuja asiakirjoja tai ei täytä tarjouspyynnön muita ehtoja, jätetään käsittelemättä. Tarjouksen tekijä vastaa siitä, että kaikki pyydetyt asiakirjat sisältyvät tarjoukseen. Valinta suoritetaan
niiden tarjoustentekijöiden kesken, joiden tarjous täyttää kaikki edellä asetetut ehdot toimintavarmuudesta, kelpoisuudesta ja muista seikoista sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on edellytetty.
Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on ostajalle edullisin, kun otetaan huomioon tarjouspyynnön
liitteessä Tarjouskilpailun kohteet määritetyt arviointiperusteet.
Ostaja voi hyväksyä myös osatarjouksen, yhdistelmätarjouksen tai hylätä kaikki tarjoukset, jos
tarjousten 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.

13. Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen
Sopimus tulee kuntaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös
on saanut lainvoiman tai kun kunnan asianomainen viranomainen on päättänyt panna päätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
Kunnan viranomaisen tulee liikennöitsijälle annettavaan hyväksymistä koskevaan kirjalliseen ilmoitukseensa liittää tässä mainitut sopimuksen sitovuutta koskevat ehdot. Ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken allekirjoitetaan ostoliikennesopimus.
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille lähettämällä
heille ratkaisua koskeva Pertunmaan kunnanhallituksen pöytäkirjanote postitse tai sähköisesti
tarjoajan tarjouksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
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14. Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen
Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää
perusteltuna.
Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan kaikille tiedossa
oleville tarjousasiakirjat saaneille.
Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä
tavalla, ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun.

15. Asiakirjojen täydentäminen
Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja.

16. Liikennöintisopimus
Tarjouskilpailun ratkaisemisen ja muutoksenhakuajan päätyttyä tarjouskilpailussa hyväksytyn
tarjouksen tehneen liikennöitsijän kanssa solmitaan ostoliikennesopimus.

17. Asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjat ovat julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääasiallisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liiketai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on kuitenkin välttämätöntä, siitä on erikseen mainittava ja tiedot on merkittävä erilliselle liitteelle. Julkisia hankintoja koskevat hintatiedot ovat julkisia.

