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TARJOUSPYYNTÖ

VEHMAAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA
2019-2021, SEKÄ OPTIOT 2021-2022 JA 2022-2023
Vehmaan kunnan koululautakunta pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista
lukuvuodeksi 2019-2021 sekä optio vuosille 2021-2023 Kuljetusreitit ilmenevät
tarjouspyynnön liitteenä olevasta alustavasta reittikohtaisesta oppilasluettelosta, joka
tarkentuu kesänaikana.
Tarjouksissa tulee huomioida, että
 tarjous tehdään taksilla ajettaessa ns. juoksukilometrihintana eli euroa/
todellinen ajettu kilometri, linja-autolla ajettaessa hinta tehdään reittihintana
yhden ajokerran osalta. Alustavasti 3 ajokertaa /pvä. Alkusyksyllä
edellytetään autoilijalta listausta viikkoajoista, kilometreistä sekä
kuljetettavista oppilaista.
 tarjous arvonlisäverollisena hintana
 tarjouksen hinnat ovat voimassa koko sopimuskauden
 edellytämme, että liikennöitsijän ajokalusto on riittävä henkilömäärältään että
tekniseltä kapasiteetiltään huomioiden turvallisuus näkökohdat: alkolukko,
turvavyöt, säännellyt pakokaasupäästöt, päästönormi linja-autoilta EURO3
ja taksiautoilta EURO5 , merkkivalot, sääolosuhteiden vaatimukset, lisäksi
tarjoajan tulee selvittää tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.
 reitin varrelta tulee huomioida myös mahdolliset itsemaksavat oppilaat
 myös kunnan muitakin ajoja, kuten sosiaalitoimen asiakasajoja voidaan niveltää
koululaiskuljetusten yhteyteen myös kesken sopimuskauden, mikäli järjestely on
tarkoituksenmukainen
 mikäli oppilaiden koulupaikoissa tai määrissä tulee merkittäviä muutoksia, kunta
voi tehdä kuljetuksiin ja reitteihin muutoksia kesken sopimuskauden,
irtisanomisaika 2 viikkoa
 tarjous tehdään tarjouspyynnön liitteenä olevalle lomakkeelle
 tarjousvertailussa huomioidaan kokonaisedullisuus ( hinta 90%, kaluston ikä > 10
vuotta 10 %
 hyväksytty tarjous sitouttaa autoilijan koulukuljetuksiin lukuvuodeksi 2019- 2021
Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos
 tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja tai tarjous ei
ole tarjouspyynnön mukainen

 tarjoajan tekninen suorituskyky tai kaluston riittämättömyys arvioidaan niin
heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti
olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet
 tarjoaja ei täytä henkilöliikennelaissa asetettuja vaatimuksia
 tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen
liittyvästä lainvastaisesta teosta, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt
vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikokseen
Koululautakunta päättää kuljetusten hoitajista niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat
tarjouspyyntöä ja täyttävät asetetut ehdot. Samalla lautakunta pidättää itselleen
oikeuden hylätä tai hyväksyä esitetyt tarjoukset ja sopimuskauden pituuden. Mikäli
tarjouksia ei tule riittävästi määräaikaan mennessä kunnan koululaiskuljetusten
hoitamiseksi, lautakunta pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjouskilpailua, jolloin
myös kaikki aikaisemmat tarjoukset huomioidaan.
Hyväksytyn tarjouksen esittäjän tulee esittää asianmukainen lasten ja nuorten parissa
työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote kaikilta kuljettajiltaan sekä hyväksytty
lääkärintodistus ajokelpoisuudestaan.
Koulukuljetuksia suorittavan henkilön tulee noudattaa asiallista ja hyvää
asiakaspalvelua huomioiden kuljetettavien ikä ja kehitystaso. Kuljettajalta vaaditaan
riittävä suomen kielen taito. Lisäksi hänen tulee osaltaan huolehtia koulumatkoilla
oppilaiden turvallisuudesta, tarvittaessa myös kurinpidosta, kuljettaja on oppilaiden
oheiskavattaja
Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa Vinkkilän koulun postilaatikkoon suljettuna
( kuoreen merkintä ” KOULUKULJETUKSET”) osoite Vinkkilän koulu, Vinkkiläntie
27, 23200 Vinkkilä tai sähköpostilla hannele.lehtimaki@vehmaa.fi 9.5.2019 klo
12.00 mennessä,
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