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Tarjouspyyntö Kuhmoisten kunnan koulukuljetuksista  
 
Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja 

 
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Kuhmoisten kunnan esi- ja pe-
rusopetuksen kuljetukset lukuvuosille 2018-2019 ja 2019-2020 sekä mahdolli-
set optiovuodet 2020-2022. 
 
Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määriteltyjen koulukuljetusten hoitamises-
ta. 

 
Kuljetusten tilaaja: 

 Kuhmoisten kunta, Sivistystoimi 
 Toritie 34 A 
 17800 Kuhmoinen 
 
 Yhteyshenkilö: 

hallintosihteeri Arja Wirzenius 
 puh. 040 71 22 656 
 sähköposti: arja.wirzenius@kuhmoinen.fi 
 

Hankintamenettely ja noudatettavat säädökset 
 

Hankinta on arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä. Hankinta tehdään avointa 
menettelyä käyttäen.  
 
Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista 1397/2016 ja lakia 
täydentävää asetusta 331/2010 sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia. 

 
Sopimuskausi, optio ja hankinnan kohde 

 
Liikenne aloitetaan ja sopimuskausi alkaa 8.8.2018. Kuljetukset ajetaan luku-
vuosittain vahvistettuina koulupäivinä. Sopimuksen viimeinen voimassaolopäi-
vä on 30.5.2020. 
  
Tilaajan harkinnan ja päätöksen mukaan tarjouskilpailun voittajan kanssa voi-
daan tehdä jatkosopimus optiovuosille 2020-2022. Tarjoajalle annetaan mah-
dollisuus luopua optiosta tilaajan ilmoitettua option käytöstä. Tilaajan tulee il-
moittaa option käytöstä viimeistään 3 kuukautta ennen sopimuskauden päät-
tymistä. 
 
Hankintakohteet on kuvattu liitteessä 1. Tarjoaja nimeää reitit, joiden kuljetuk-
sia tarjous koskee.  
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Kuljetukset ajetaan sivistyslautakunnan vahvistamina koulupäivinä. Liitteessä 
2 lukuvuoden 2018-2019 koulupäivät 5.4.2018 tiedon mukaan. 
 
Liitteessä 1 esitetyt oppilasmäärät, aikataulut ja reitit eivät ole tilaajaa sitovia, 
vaan lopulliset reittisuunnitelmat ja aikataulut laaditaan ennen lukuvuoden 
työn alkua. Tällöin on käytettävissä tarkat tiedot oppilaista ja lukujärjestyksistä. 
Tarkistukset tehdään yhteistyössä tilaajan ja valittujen palveluntuottajien 
kanssa.  
 
Tilaajalla on oikeus tarkistaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan myös so-
pimusaikana.  

 
Tarjouksen tekijälle asetetut vaatimukset ja tarjouksen sisältö 
 

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. 
Tarjoajalla tulee olla sopimuskauden alkaessa koulukuljetusten hoitamiseen 
oikeuttava liikennelupa (joukkoliikenne tai taksilupa).  
 
Koulukuljetusten harjoittamiseen tarvittavan liikenneluvan voimassaoloajan 
umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa 
tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingosta, joita tilaajalle 
mahdollisesti aiheutuu, jos koulukuljetussopimus purkautuu kesken sopimus-
kauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän liikennelupaa uudisteta. 
 
Tarjous tulee tehdä liitteenä 4 olevalla tarjouslomakkeella. Tarjous tehdään 
suomen kielellä. Tarjoajan tulee nimetä reitit, joiden kuljetuksia tarjous koskee. 
Jos reiteistä tehdään yhdistelmätarjouksia, tulee kuitenkin jokaisesta reitistä 
tehdä yksittäistarjous. Erillisten tarjousten yhdistelyn tekee ostaja. 
 
Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset. 
 
Tarjousta ei saa sitoa minkään muun tarjouskilpailun ratkaisemiseen. Vaihto-
ehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2018 asti. 
 
Muut tarjoajalle asetetut vaatimukset ja tarjouskilpailussa noudatettavat ehdot 
on määritelty tarkemmin liitteessä 3.  
 

Tarjoushinta 
 

Tarjoushinta ilmoitetaan reittikohtaisesti tarjouslomakkeella euroa/kilometri. 
Tarjoushinta annetaan arvonlisäverottomana hintana ja se on voimassa koko 
sopimuskauden. Ensimmäisen sopimuskauden jälkeen hintoja voidaan tarkis-
taa Jyse 2014- sopimusehtojen mukaisesti. 
 
Kilometrihinta maksetaan tilaajan hyväksymän reitin perusteella asiakaskilo-
metreistä (reitin pituus lasketaan alkavaksi Kuhmoisten kunnan koulukeskuk-
sesta (os. Länkipohjantie 64), jatkuen lyhyintä reittiä ensimmäiseen noutopis-
teeseen / viimeinen jättöpiste ja päättyen takaisin lyhyintä reittiä koulukeskuk-
seen). Siirtoajojen kustannukset sisältyvät kilometrihintaan. 
 
Oppilaiden liikuntavälineiden (sukset, luistimet ym.) kuljetuksesta ei makseta 
erillistä korvausta, vaan ne sisältyvät tarjoushintaan. 



3 
 

Laskutuslisiä ei hyväksytä. 
 
Tarjoushintaa käytetään sekä tarjousvertailussa että liikennöinnin korvauksis-
sa. 

Lisätiedot 
 
Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisäkysymykset on esitettävä sähköpostil-
la osoitteeseen: arja.wirzenius@kuhmoinen.fi. viimeistään 25.4.2018. Tehdyt 
kysymykset ja vastaukset julkaistaan kunnan kotisivulla 2.5.2018. 
 
Jos esitetyt kysymykset aiheuttavat muutoksia tarjouspyyntöön, korjattu tar-
jouspyyntö julkaistaan Hilmassa. 
 
Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt 
tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat sekä ottanut huomioon myös 
mahdollisiin lisäkysymyksiin annetut vastaukset tai tarjouspyynnön korjaukset. 

 
Tarjouskilpailusta ilmoittaminen 

 
Hankinnasta on ilmoitettu Hilma -palvelun internet-sivulla, Kuhmoisten kunnan 
kotisivuilla www.kuhmoinen.fi sekä kunnan ilmoitustaululla. 
 
Tarjouspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat saatavana sähköisesti Hilma -
palvelusta ja kunnan kotisivuilta sekä paperitulosteina Kuhmoisten kunnan  
sivistystoimistosta. 
 

Tarjousten jättäminen 
 

Tarjous on tehtävä sitovasti. Tarjous on kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoi-
neen, toimitettava kirjallisesti, suljetussa kirjekuoressa varustettuna merkinnäl-
lä ” Esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset”. 

 
Tarjoukset toimitetaan osoitteella Kuhmoisten kunta, Sivistystoimisto, Toritie 
34 A, 17800 Kuhmoinen, viimeistään 9.5.2018 klo 15.00. Tarjouksen (liittei-
neen) voi myös lähettää sähköpostitse osoitteella kirjaamo@kuhmoinen.fi. 
 
Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan men-
nessä. Määräajan jälkeen saapuneita tai muulla tavoin toimitettuja tarjouksia 
ei hyväksytä. 

 
 KUHMOISTEN KUNTA 
 
 
 Pertti Terho 
 sivistystoimenjohtaja 
 
Liitteet: Kuljetusten tarve reiteittäin lukuvuosi 2018-2019 (kartta), liite 1 

Koulujen työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2018-2019, liite 2 
 Tarjouskilpailun ehdot, liite 3 
 Tarjouslomakemalli, liite 4 
 Hankintasopimusmalli, liite 5 

http://www.kuhmoinen.fi/

