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Vihdin kunnanvaltuustossa hyväksyttiin joukkoliikenteen palvelulupaus 10.9.2018
§ 27. Palvelulupauksen mukaisten linja-autovuorojen hankinnasta on järjestetty
tarjouskilpailu 18.3. – 8.4.2019. Samassa yhteydessä kilpailutettiin vuodesta 2017
lähtien liikennöineet kunnan ostovuorot, joiden sopimuskausi on päättymässä
31.7.2019. Uusi sopimuskausi kattaa yhden vuoden 1.8.2019 – 31.7.2020 sekä
mahdollisen jatkokauden 1.8.2020 –31.7.2021.
Ostovuorojen hankinta koostuu kaikille avoimista, vakioaikatauluilla ajettavista
linja-autovuoroista, jotka täydentävät markkinaehtoisen liikenteen vuorotarjontaa. Kunnan ostovuorojen hankinnasta järjestettiin markkinavuoropuhelu liikennöitsijöille 14.2.2019.
Ostovuorojen hankinta on jaettu kahteen osaan. Kunnan sisäinen liikenne on kilpailutettu kunnan toimesta ja kuntarajat ylittävä liikenne Vihdin alueen joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimivan ELY-keskuksen toimesta. ELYkeskuksen kilpailutus päättyy 30.4.2019.
Vihdin kunnan tarjouskilpailusta, joka ylittää EU-kynnysarvon, on julkaistu
ennakkoilmoitus (2019/S 010-018898) 15.1.2019. Hankintailmoitus on lähetetty
18.3.2019 julkaistavaksi Hilma –ilmoituskanavassa ja edelleen Euroopan unionin
virallisen lehden täydennysosassa sekä TED -tietokannassa. Tarjousten jättöaika
on päättynyt 8.4.2017 klo 10:00.
Kunnan tarjouskilpailu kattaa kohteet OSTO 1 – OSTO 8. Lisäksi vaihtoehtona oli
tarjota kohteille OSTO 3 ja 7 sekä kohteille OSTO 4 ja 8 yhteistarjous kyseisten
kohteiden liikennöinnistä kokonaisuudessaan. Kohteet ja vuorojen tarkemmat
tiedot ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.
Hankinnan luonteen vuoksi laatuvaatimukset on sisällytetty pakollisiin vaatimuksiin ja tarjousten vertailuperusteena on hinta. Määräaikaan mennessä tarjouksia
saatiin seitsemän (7) kpl. Tarjouksen kohteisiin jättivät seuraavat tarjoajat:
- M. Tervo Oy
- Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
- Taxiline Koskinen Oy
- Oy Pohjolan Liikenne Ab
- Ventoniemi Oy
- Linjaliikenne Kivistö Oy
- Liikenne Satuli OY
Kohdekohtaiset tarjoukset ilmenevät liitteenä olevasta vertailutaulukosta. Hylättäviä tai määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ole. Tarjouskilpailun voittaneiden tarjousten kokonaissumma on n. 8 % ennalta tehtyä kohdekohtaista kus-

tannusarviota edullisempi.
Kolme palvelulupauksen mukaista yhteyttä ollaan toteuttamassa kutsuliikennekokeiluna. Kutsubussi on 8-14 paikkainen auto, jolla on vakioaikataulu ja -reitti, mutta linja liikennöi vain, jos sille on ilmoittautuneita matkustajia. Matkustaja ilmoittautuu linjan kyytiin puhelimitse tai internet -lomakkeen kautta. Kutsubussin linjat ovat pääosin syöttöyhteyksiä vakiovuoroihin. Kuntaa veloitetaan kutsuliikenteestä vain ajettujen vuorojen osalta. Kutsuliikennekokeilusta neuvotellaan parhaillaan Lähitaksi Oy:n kanssa.
Oheismateriaali

- Tarjouspyyntö Vihdin kunnan linja-autoliikenteen ostovuoroista
- Tarjouspyynnön liite 1: ostoliikenne kohteet K2019
- Tarjouspyynnön liite 2: sopimusluonnos ostovuorot K2019
- Kutsubussi kohteet 2019
- Vuosikustannukset kunnan sisäiset

Liitteet

Tarjousten vertailutaulukko, ostovuorot (julkisuuslain 7 §:n mukaisesti saapuneet
tarjoukset ja tarjousten vertailu tulevat julkisiksi vasta kun sopimus on tehty tai
viranomaisen harkinnan mukaan jo kun hankintapäätös on tehty)

Valmistelija

Vs. kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Kaisa Suonperä, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi,
p. 044 467 5233

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää kilpailutuksen perusteella hankkia ostovuorot sopimuskaudelle 1.8.2019 – 31.7.2020 liitteenä olevan tarjousten vertailutaulukon mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä.
Mahdollisesta jatkokauden käytöstä ajalla 1.8.2020 – 31.7.2021 päätetään erikseen.
Vihdin kuntaa sitova sopimus syntyy vasta kun erillinen kirjallinen hankintasopimus on molemmin puolin allekirjoitettu. Sopimus allekirjoitetaan aikaisintaan sen
jälkeen, kun EU-kynnysarvojen edellyttämä hankintaa koskeva odotusaika on kulunut umpeen.
Ostovuorojen kohteisiin voidaan sopimuskauden aikana tehdä tarvittaessa muutoksia viranhaltijoiden toimesta toimintasäännöissä määriteltyjen toimivaltarajojen puitteissa, esimerkiksi markkinaehtoisen liikenteen muutosten näin edellyttäessä. Muutosten tarkoittaessa liikenteen lisäystä, voidaan lisävuorot hankkia
hankinta- ja sopimuslainsäädännön niin salliessa valituksi tulleilta tarjoajilta suoraan tai minikilpailuttamalla ne valituksi tulleiden tarjoajien kesken.
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen, että EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa edellytettävän hankintakertomuksen edellyttämät tiedot sisältyvät hankintapäätökseen ja myöhemmin tehtävään jälki-ilmoitukseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.
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