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232553

Vihdin kunnan henkilökuljetukset
1. Hankintayksikön perustiedot
Hankintayksikkö
Vihdin kunta
0131905-6
Kaisa Suonperä
Asemantie 30
03100 Nummela
Suomi
puh. +358 942583000
kuljetukset@vihti.fi
www.vihti.fi

2. Hankinnan perustiedot
Hankinnan nimi
Vihdin kunnan henkilökuljetukset
Hankinnan tunniste
232553
Hankinnan kuvaus
Vihdin kunnan koululaiskuljetukset sekä muut henkilökuljetukset.
Vihdin kunta on kilpailuttanut koululaiskuljetuksiin tarvittavat kouluautot lukuvuosiksi 2017 2018 ja 2018 - 2019 sekä tehnyt päätöksen jatkaa sopimuksia optiolla lukuvuosille 2019 - 2020
ja 2020 - 2021. Kilpailutettua kalustomäärää täydentämään hankitaan kolme kouluautoa kahden
vuoden sopimuskaudelle lukuvuosiksi 2019 - 2020 ja 2020 - 2021.
Kyseessä on aiemman kilpailutussopimuksen mukainen minikilpailutus nykyisten
liikennöitsijöiden kesken. Hankinnan kohteissa mainitut kolme autoa liitetään vanhaan
sopimukseen. Hankinnassa noudatetaan aikaisemman tarjouspyynnön ja olemassaolevan
sopimuksen ehtoja, ellei toisin mainita.
Kuljetuksiin hankitaan kaksi päivähintaista autoa (Päivä 4 ja Päivä 5) sekä yksi
kilometrihintainen auto (Koulu 15).
Kouluautot liikennöivät pääsääntöisesti Vihdin kunnan koulupäivinä (ei arkipyhinä tai
viikonloppuisin, jollei niin erikseen yhteisesti sovita). Koulupäiviä on lukuvuoden aikana 187190. Joulu- ja kevätjuhlapäivät tai muut päätetyt lauantaikoulupäivät saattavat edellyttää
liikennöintiä viikonloppuisin.
Liikennöinnissä käytettävät kouluautot saavat olla korkeintaan kuusi vuotta vanhoja.
Iän ylittyminen kesken sopimuskauden ei estä tarjoamasta autoa kohteeseen, mutta
liikennöitsijä vastaa auton vaihtamisesta sopimuksen mukaiseksi, ennen kuin vaadittu ikä
täyttyy. Autoissa on oltava autokohtaiset puhelimet / puhelinnumerot tilaajan ja
loppuasiakkaiden soittojen ja viestien vastaanottamiseksi. Tarjotessaan liikennöitsijä sitoutuu
käyttöönottamaan sähköisen ajolistajärjestelmän (Movit).
Kouluautojen päivittäinen liikennöintiaika on klo 6:30 - 17, mutta kuitenkin maksimissaan 9
h/päivä. Auton reitit ja aikataulut tekee tilaaja. Hankinnan kohteessa on ilmoitettu kullekin
autolle vaadittava vähimmäispaikkamäärä. Mikäli tarjottava auto ylittää

Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
0131905-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 942583000
kuljetukset@vihti.fi
www.vihti.fi

Vihdin kunta
Tarjouspyyntö
Päiväys 03.04.2019

2/4

vähimmäispaikkamäärän, tulee myös vähimmäisvaatimuksen ylittävien paikkojen olla tilaajan
käytettävissä ilman lisäkorvausta.
Vihdin kunnan henkilökuljetuksiin tarkoitetut, päiväkohtaisesti hinnoitellut autot (Päivä 4 ja Päivä
5) voivat pitää sisällään hyvin erityyppisiä kuljetuksia, kuten esimerkiksi esioppilaiden ja
peruskoululaisten kuljetuksia, kuljetuksia erityiskouluihin, palveluliikenne- ja kutsuliikenneajoa
sekä muuta kaikille avointa liikennettä. Koulukuljetukset hoidetaan Vihdin kunnan
koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Päiväautoille ajoja voidaan osoittaa tarvittaessa myös
koulujen loma-aikoina.
Päiväautoissa on tarvittaessa oltava rahastusmahdollisuus käteis- / kertamaksujen sekä
tyypillisimpien joukkoliikenteen matkakorttien (Matkahuollon bussikortit) hyväksymiseksi.
Matkustajatulot tilitetään tilaajalle kuukausittain laskutuksen yhteydessä. Tilaajalle on
toimitettava riittävät matkustustiedot matkustajatulojen tarkistamiseksi ja auton käyttöasteen
seuraamiseksi. Matkojen hinnoittelusta päättää tilaaja.
Kilometrihintaisen auton (Koulu 15) kuljetukset koskevat sellaisia kuljetuksia, joita ei voida
hoitaa olemassa olevilla markkinaehtoisilla linja-autovuoroilla tai ostovuoroilla. Kuljetuksiin
sisältyy myös mm. esioppilaiden, erityisoppilaiden ja erityispäivähoidon kuljetuksia.
Kilometrihintaisen auton liikennöintikorvaus muodostuu niistä kilometreistä, jolloin autolla on
kuljetettavanaan vähintään yksi matkustaja. Auton reitit ja aikataulut tekee tilaaja.
Hankinnan kohteessa on autolle annettu takuukilometrit, jotka auton
liikennöinnistä minimissään maksetaan, kertyneistä todellisista kilometreistä
riippumatta. Autoille annetut takuukilometrit eivät koske em. erityispäivien liikennöintiä.
Hankintalaji
Palvelut
Toimialan tarkennus vahtipalveluun
Kuljetus ja varastointi
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Lisätietokysymysten määräaika
10.04.2019 klo 10:00
Tarjoukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.04.2019 klo 10:00
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
30.06.2019
Aikavyöhyke on Suomen aika

3. Hankinnan kohde
Kohteet
KOULU 15

€ / km
16-paikkainen auto. Takuu 600 km/viikko. Tarjous €/km (alv 0 %).
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PÄIVÄ 4

€ / päivä
9-paikkainen auto, jossa vähintään 2 pyörätuolipaikkaa. Tarjous €/päivä (alv 0
%).

teksti

PÄIVÄ 5

€ / päivä
9-paikkainen auto, jossa vähintään 2 pyörätuolipaikkaa. Tarjous €/päivä (alv 0
%).

teksti

Tarjouksen valintaperuste
valinta kokonaishinnan perusteella (alin hinta)
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Lisätiedot
Tarjoaja vastaa siitä, että sillä ja mahdollisilla alihankkijoilla on kyseisiin kuljetuksiin
oikeutetut luvat ja pätevyydet sekä muut lain mukaiset vaatimukset täytettynä ennen
sopimuskauden alkamista. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. liikennelupa, kuljettajien
ammattipätevyydet, lasten kanssa työskentelevien rikostaustojen selvittäminen sekä
päivähoito- ja koululaiskuljetusten kalustovaatimukset (mm. alkolukko ja ajoneuvon
merkintä). Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain vaatimukset. Tarjoajan tulee huolehtia,
ettei sitä tai sen johtohenkilöitä koske hankintalain mukainen poissulkuperuste.

4. Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
TP_Liite1_EU-hankintailmoitus_K2017_105577.pdf
TP_Liite2_Sopimusluonnos_päiväautot_K2017.pdf
TP_Liite3_Sopimusluonnos_kouluautot_K2017.pdf
Henkilötietojen käsittelyn ehdot.pdf

5. Tarjousliitteet
Pyydettävät liitteet

Kalustoluettelo, josta käy ilmi kuhunkin tarjottavaan kohteeseen tarjottava auto. Mikäli kalustoa
ei vielä ole, tulee tarjoukseen liittää selvitys hankittavasta kalustosta ja hankinnan
toteuttamissuunnitelmasta.

(Pakollinen)

6. Yleiset kriteerit
Tarjoaja on tutustunut henkilötietojen käsittelyn ehtoihin ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan

Tarjoaja on tutustunut hankinnan kohteen kuvauksessa mainittuihin vaatimuksiin ja sitoutuu
toimimaan niiden mukaisesti

kyllä/ei

"Kyllä"
vaaditaan
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