Vihdin kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 105577
Päiväys 18.03.2019

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 105577
Vihdin kunnan linja-autoliikenteen ostovuorot
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Vihdin kunta

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0131905-6

Postiosoite

Asemantie 30

Postitoimipaikka

Nummela

Postinumero

03100

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Kaisa Suonperä

Puhelin

+358 942583000

Sähköpostiosoite

kuljetukset@vihti.fi

NUTS-koodi

Vihti K927

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.vihti.fi

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/vihti
Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/vihti?id=229169&tpk=19710221-aa26-4ac1-8bce-b85222c9b56c

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde
Hankinnan kohde

Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
0131905-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 942583000
+358 942583169
kunnanvirasto@vihti.fi
www.vihti.fi
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II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi
Vihdin kunnan linja-autoliikenteen ostovuorot
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
(1) Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Vihdin kunta hankkii kaikille avointa joukkoliikennettä parantamaan kuntalaistensa
liikkumismahdollisuuksia.
Sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2020 sekä mahdollinen jatkokausi 1.8.2020 31.7.2021.
Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA -ilmoituskanavassa (2019-000812
pvm 14.1.2019) sekä Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa ja TEDtietokannassa (2019/S 010-018898 pvm 15.1.2019).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin
II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Vihti K927

Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
0131905-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 942583000
+358 942583169
kunnanvirasto@vihti.fi
www.vihti.fi
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II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Vihdin kunnan kaikille avoimet linja-autoliikenteen ostovuorot.
Tarkemmat tiedot hankittavista vuoroista on tarjouspyynnön liitteenä ja hankinnan
kohteen kriteereissä. Yksittäisten kohteiden (OSTO 1-8) lisäksi vaihtoehtona on
tarjota kohteille OSTO 3 ja 7 sekä kohteille OSTO 4 ja 8 yhteistarjous kyseisten
kohteiden liikennöinnistä kokonaisuudessaan. Nämä kohteet on eritelty omina
tarjottavina kohteinaan (OSTO 9 ja 10). Tarjouksen valintaperusteena on halvin
kokonaishinta. Yhdistelmätarjouksen katsotaan voittaneen, mikäli sen hinta on
halvempi kuin siinä tarjottujen kohteiden halvimpien yksittäistarjousten
yhteenlaskettu summa. Tarjousvertailussa käytetään arvonlisäverottomia (alv 0 %)
hintoja. Mikäli saman halvimman hinnan tarjonneita on useita, ratkaistaan voittaja
arvalla.
Esitetyt kellonajat, reitit ja kilometrit ovat arvioita ja täsmentyvät ennen liikennöinnin
alkua. Kohteiden arvioidut kilometrit eivät sisällä vuorojen välisiä siirtoajoja.
Ostovuorot ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. M-P+ vuorot ajetaan maanantaista
perjantaihin Vihdin kunnan kouluvuoden aikana. Koulupäivävuorot liikennöivät
lähtökohtaisesti Vihdin kunnan koulupäivinä maanantaista perjantaihin. Koulupäivät
päätetään kunnassa vuosittain. Koulupäiviä on lukuvuoden aikana 187-190.
Koulupäiviä saattaa olla satunnaisesti myös lauantaisin (esim. joulu- ja
kevätjuhlapäivät tai muut päätetyt lauantaikoulupäivät). Näiden päivien
liikennöinnistä päättää kunta kulloisenkin liikennöintitarpeen mukaan.
Autoissa on oltava rahastusmahdollisuus käteis- / kertamaksujen sekä tyypillisimpien
joukkoliikenteen matkakorttien (Matkahuollon bussikortit) hyväksymiseksi.
Matkustajatulot tilitetään tilaajalle kuukausittain laskutuksen yhteydessä. Tilaajalle
on toimitettava matkustustiedot linja-, vuoro- ja lipputuotekohtaisesti
matkustajatulojen tarkistamiseksi ja auton käyttöasteen seuraamiseksi. Matkojen
hinnoittelusta päättää tilaaja.
Liikennöinnissä käytettävien autojen on täytettävä vähintään EURO 4 päästöluokitustason vaatimukset.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
01.08.2019 - 31.07.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Kunta varaa mahdollisuuden sopimuksen jatkamiselle 1.8.2020 - 31.7.2021. Tilaaja
päättää option käytöstä sopimuskumppania kuultuaan, mutta kuitenkin viimeistään
viis (5) kuukautta ennen mahdollisen jatkokauden alkua.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
0131905-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 942583000
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Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista
Tarjouskilpailussa valituilta toimijoilta voidaan hankkia myös muita kaikille avoimia
tai tilausliikenteenä toteutettavia kuljetuksia joko suoraan tai minikilpailuttamalla ne
valittujen, potentiaalisten tarjoajien kesken.
Kts. myös Sopimusten jatkamisen kuvaus.
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei
II.2.14) Lisätiedot
Ennakkoilmoituksessa (2019-000812 pvm 14.1.2019) ilmoitettu osa 2, Vihdin
kunnan kouluautot on siirretty minikilpailutukseen voimassaolevaan sopimukseen
sisältyvänä lisähankintana.

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
Tarjoajan mahdollisine alihankkijoineen tulee tuntea ja täyttää kyseisiin kuljetuksiin
liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet. Tarjoaja vastaa siitä, että sillä ja mahdollisilla
alihankkijoilla on kyseisiin kuljetuksiin oikeutetut luvat ja pätevyydet sekä muut lain
mukaiset vaatimukset täytettynä ennen sopimuskauden alkamista. Tarjoajan tulee
täyttää tilaajavastuulain vaatimukset ja tullessaan valituksi toimittaa tilaajalle lakiin
sisältyvät selvitykset (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä). Tarjoajan tulee huolehtia, ettei sitä tai sen johtohenkilöitä
koske hankintalain mukainen poissulkuperuste ja tullessaan valituksi esittää tilaajalle
hankintalain 88 §:ssä mainittu rikosrekisteriote / -otteet. Selvitykset ja
rikosrekisteriotteet on toimitettava hankintapäätöksen jälkeen niin pian kuin se
teknisesti on mahdollista.
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III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Kts. kohta III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus
IV.1.1) Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
Ei
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
2019/S 010-018898
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
08.04.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
31.08.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä
08.04.2019 10:15
Paikka
Vihdin kunnanvirasto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä
Tilaisuus on suljettu. Läsnäolijoista, saapuneista tarjouksista ja tarjousten
avaamisesta laaditaan avauspöytäkirja.
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VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta
Kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta
Mahdollinen optiovuoden käyttö ilmoitetaan keväällä 2020. Ostoliikenteen määrä
saattaa muuttua merkittävästikin mm. käyttäjämääristä, palvelurakenteesta, uusista
tarpeista ja kunnan taloustilanteesta riippuen.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta

VI.3) Lisätiedot
Palveluntuottajan tulee ottaa vastaan palvelun tilaamiseen ja tuottamiseen liittyviä
toimeksiantoja ym. informaatiota sähköisesti sekä pystyä käyttämään tietojen
vaihtoon sähköisiä järjestelmiä (sähköposti; Excel, pdf, yms. tavallisimmat
tiedostomuodot jne.). Autoissa tulee olla kuljettajan käytössä puhelin.
Laskut tulee toimittaa sähköisenä.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi

Markkinaoikeus

Postiosoite

Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka

Helsinki

Postinumero

00520

Maa

Suomi

Puhelin

+358 295643300

Sähköpostiosoite

markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi

+358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot
Hankinnan tunniste
105577
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Pisteytys kohderiveittäin
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Hankintamenettely
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Osatarjoukset hyväksytään
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 27.03.2019 10:00 mennessä
Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Vastaukset toimitetaan hankintalain
mukaisesti viimeistään 2.4.2019.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Kyllä

Tarjouspyynnön muut ehdot

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Kyllä

Tarjoaja on tutustunut ja
sitoutunut JYSE 2014 Palvelut
-ehtoihin (linkki lisätiedoissa),
siltä osin kun ne eivät ole
ristiriidassa tarjouspyynnön tai
sen muiden liitteiden kanssa

Lisätietoa
JYSE 2014 (2017 huhtikuussa tarkistettu
versio)
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE
+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f23840aa-be5d-0b5bb9ddc440/JYSE+palvelut
+huhtikuu+2017.pdf.pdf

Hankinnan kohteen kriteerit
OSTO 1
Nummela - Lankila Ojakkala - Vihti ym.

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 1 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 2 Ojakkala Tervalampi - HuhmarnummiNummela ym.

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 2 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 3 Vihtijärvi - Haimoo Otalampi - Ojakkala Nummela ym. aamu

Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
0131905-6

100.00

Puhelin
Telefax
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pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

+358 942583000
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MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 3 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 4 Vanjärvi - Maikkala Vihti ym. aamu

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 4 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 5 Myllylampi Niemenkylä - Hiidenranta Nummela ym.

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 5 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 6 Myllylampi Huhmarnummi - Nummela
ym.

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 6 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 7 Nummela - Ojakkala
-Tervalampi - Nummela ym.
iltapäivä

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 7 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 8 - Nummela Ojakkala - Otalampi ym.
iltapäivä

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 8 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
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OSTO 9 - Yhteishinta OSTO
3 ja 7 -paketeille

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

9/10

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 9 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00
OSTO 10 - Yhteishinta OSTO
4 ja 8 -paketeille

100.00

MinimiMaksimi- Maksimivaatimus vaatimus pisteet

pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo

Pisteiden laskentatapa

€
OSTO 10 -paketin
kokonaishinta €/päivä (alv 0
%)
Kohderivin pisteet yhteensä 100.00

Muut tiedot
Hankintayksikön esittely
Vihdin kunnan henkilökuljetukset jakaantuvat hallinnollisesti eri hallintokunnille. Kaikille
avoimen joukkoliikenteen asiat kuuluvat konsernipalveluille / kunnanhallitukselle.
Viranhaltijoiden toimivallasta päätetään kunnan toimintasäännöissä.
Joukkoliikenteen hankintapäätökset, joihin viranhaltijoiden toimivalta ei riitä, tehdään
joukkoliikenteen osalta kunnanhallituksessa, jossa esittelijänä toimii kunnanjohtaja.
Henkilökuljetusten kilpailutuksen valmistelijana ja yhteyshenkilönä toimii
kuljetusasiantuntija.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen useammasta kohteesta, vaikka kohteiden edellyttämä
automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun tai tarjottavaksi
tarkoitetun kokonaisautomäärän. Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjouksessaan selkeästi
ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Ostaja tulee tarjouksia
käsitellessään viran puolesta rajoittamaan liikennöitsijälle mahdollisesti annettavien
kohteiden määrän siten, että niiden liikennöinti voidaan toteuttaa tarjotulla kalustolla.

Tarjouksen lähettäminen
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksen yhteydessä tai laittaa tarjouksen liitteeksi:
1) kalustoluettelo, josta käy ilmi kuhunkin tarjottavaan kohteeseen tarjottava auto. Mikäli
kalustoa ei vielä ole, tulee tarjoukseen liittää selvitys hankittavasta kalustosta ja hankinnan
toteuttamissuunnitelma.
2) vapaamuotoinen selvitys laadunvarmistustoimenpiteistä sekä ympäristöasioiden
huomioimisesta toiminnassa.
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Laskutus ja maksuehto
Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain, jälkikäteen, aina ajoja seuraavan kuukauden 10.
päivään mennessä. Maksuaikaa tulee olla vähintään 21 vrk laskun saapumisesta kuntaan.
Poikkeuksena laskutuksessa tulee huomioitavaksi joulun ja kesän ajat, jolloin
kunnanvirasto on suljettuna tai vajaalla miehityksellä (joulun- ja uudenvuoden viikot sekä
heinäkuu). Tällöin eräpäivissä tulee huomioida viive laskujen käsittelyssä / maksatuksessa
ilman ylimääräisiä kustannuksia tilaajalle. Viivästyskorko saa olla korkeintaan korkolain
mukainen.
Sopimusmenettely
Tarjous on tarjouksen jättäjää sitova. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu myös
tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtoihin. Varsinainen sopimus syntyy
erillisen sopimuksen allekirjoittamisella, ei hankintapäätöksellä. Tilaaja pidättää oikeuden
olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista perustellusta syystä.
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Kunnan toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa.
Hankintalain 138 §:ssä säädetään asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten
soveltamisesta.
Tarjousten laatimisessa on hyvä huomioida, että lähtökohtaisesti kaikki hankinta-asiakirjat tarjoukset mukaan lukien - ovat julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, että ne
eivät sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli tarjoaja katsoo tarjoukseensa sisältyvän salassa
pidettävää tietoa, tulee ne toimittaa erillisellä liitteellä tai merkitä selkeästi tarjoukseen.
Huomattavaa on, että julkisuuslain 24 §:n mukaan salassapitoperusteiden mukainen
salassapitovelvollisuus kohdistuu asiakirjassa olevaan salassa pidettävään tietoon, ei
salassa pidettävää tietoa sisältävään asiakirjaan kokonaisuudessaan.
Hankintayksikkö ei ole hankinnassaan sidottu tarjoajan ilmoitukseen liike- ja
ammattisalaisuudesta. Päätöksen asiakirjan tai tiedon salassapidosta taikka julkisuudesta
tulee perustua aina hankintayksikön omaan harkintaan em. lait huomioon ottaen.
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