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1. Tiedot tarjoajasta 
 
Tarjouksessa tulee esittää seuraavat tiedot ja selvitykset: 
- tarjoajan nimi ja yhteystiedot  
- jos tarjoaja on oikeushenkilö, liikenteestä vastaavan henkilön nimi 
- jos kyseessä on yhteistarjous, tarjouksessa tulee olla vastaavat tiedot  
  jokaisesta osallistuvasta liikennöitsijästä tai autoilijasta 
- kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta (tai selvitys, 
  että tarjoajalla on luotettavalla todennäköisyydellä mahdollisuus saada lupa  
  ennen sopimuskauden alkua) 
- verottajan todistus verovelvoitteiden hoitamisesta (todistus ei saa olla 3 kk  
  vanhempi tarjouksen jättöpäivästä) 
- vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (todistus ei  
  saa olla 3 kk vanhempi tarjouksen jättöpäivästä) 
- selvitys häiriötilanteiden hoitamisesta 
- selvitys, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekiste- 
  riin (jos työntekijöitä) sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin 
- kaupparekisteriote sekä Y-tunnus, jos yhtiö 
- selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta/työsuhteen ehdoista 

 
 
2. Yhteenliittymät 
 

Tarjoajalla on oikeus muodostaa tarjousyhteenliittymiä, jos yksittäisen liiken-
teenharjoittajan voimavarat eivät yksin riitä tarjouskohteen hoitamiseen. Kaikki 
yhteenliittymän jäsenet osallistuvat kuljetuspalvelun hoitamiseen ja ovat yh-
teisvastuussa tarjouksesta. Heidän on myös kaikkien allekirjoitettava tarjous.  
 
Yhteenliittymän käyttö ei saa olla kilpailulain vastaista (948/2011). Yhteenliit-
tymän on nimettävä liittymälle yhteyshenkilö. 
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3. Alihankkijan käyttäminen 
 

Tarjoajalla on oikeus käyttää toimituksissa alihankkijaa. Tarjoaja vastaa siitä, 
että alihankkija täyttää samat vaatimukset kuin tarjoajalta edellytetään. Jos 
palveluntuottaja tulee käyttämään alihankkijaa, on tarjouksessa ilmoitettava, 
mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankinta saa olla korkein-
taan 50 %. Laskutuksen tulee tapahtua tarjoajan kautta. Tilapäisesti ja poik-
keustapauksessa voi alihankkijaa käyttää ilman, että siitä ilmoitetaan ostajalle. 

 
 
4. Kalusto- ja liikennöintivaatimukset 
 

- kaluston ja liikennöinnin tulee täyttää liikenne- ja viestintäministeriön asetta- 
  mat vaatimukset koulu- ja päiväkotikuljetusten kuormituksesta ja turvallisuus- 
  järjestelyistä (553/2006). 
- kalustossa tulee olla alkolukko alkolukkolain mukaisesti (730/2016) 
- kaluston koossa tulee ottaa huomioon oppilaiden liikuntavälineiden kuljetus- 
  mahdollisuus 
- kaluston tulee olla huollettuja ja siistejä 
- kuljettajalla tulee olla ajonaikana käytössä matkapuhelin. 
- kaluston tulee täyttää Lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten  

huomioimisesta julkisissa hankinnoissa (1406/2016 sekä 326/2017, 1.7.2018 
alkaen) vaatimukset: 

   Palvelussa käytetyltä kalustolta vaaditaan: 
   1.Henkilöautot/tilataksit (5-8 hlöä) (myös pikkubusseilla/M2-luokka) 
   - Kaluston on täytettävä vähintään Euro 4 -normit. 
   - Ajoneuvon hiilidioksidipäästön tulee olla energiamerkinnän luokituksen  
     mukaisesti alle 260 g/km. 
   Todentaminen: 
   - ko. ajoneuvon energiamerkintä (Käytetyn auton energiamerkintä – Trafin 
     verkkopalvelusta) 
   - Jos hiilidioksidipäästötietoa ei ole autolle mitattu tyyppihyväksynnän 
     yhteydessä, voidaan auton hiilidioksidipäästötietona soveltaa sen 
     kokonaismassan perusteella määritetyn ajoneuvoveron perusveron määrää 
   2. Linja-autot 
   - Kaluston on täytettävä vähintään Euro 3-normi  
   - Polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta edellytetään 
     polttoaineenkulutuksen seurannan järjestämistä. 
    Todentaminen: 
   - Rekisteröintitodistukselta ilmenevä Euro-päästötasoa tarkoittava tieto tai 
     ajoneuvon ensirekisteröintipäivä 1.1.1997 jälkeen (rekisteröintitodistukses-
     sa ei saa olla merkintää mahdollisesti sovelletusta poikkeusluvasta) tai muu 
     todistus. 
   - Hiilidioksidipäästöjen osalta palveluntarjoajan tulee toimittaa palvelussa 
      käytetyn kaluston kulutustiedot ajettua kilometriä kohden ensimmäisen 
      palveluvuoden päätyttyä. 
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5. Henkilöstö ja asiakaspalvelu 
 

- kuljettajalla tulee olla riittävä kokemus ja paikallistuntemus kuljetusten reittien  
  ja aikataulujen hoitamiseksi. 
- asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista sekä lasten erityistarpeet  
  huomioon ottavaa 
- asiakaspalvelun tulee tapahtua suomen kielellä 
- asiakaspalvelussa tupakointi ja päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty 
- kuljettajan tulee huolehtia, että oppilaat käyttävät turvavöitä. 
- palveluntuottajan / kuljettajan edellytetään osallistuvan ilman erillistä veloi- 
  tusta ostajan koulukuljettajille järjestämiin infotilaisuuksiin. 
- palveluntuottaja on työnantajana velvollinen huolehtimaan rikostaustan sel- 
  vittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-  
  tämisestä 926/2012) 
- palveluntuottajan tulee työnantajana ottaa huomioon työsuojeluun ja nouda- 
  tettaviin työehtoihin liittyvät velvoitteet. 
 

6. Häiriötilanteet 
 

Palveluntuottaja on velvollinen häiriötilanteessa (esim. rikkoutunut auto, sai-
rastuminen ym.) järjestämään tarjoamansa kohteen kuljetukset. Tarjouksen 
yhteydessä on annettava selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta. 
 
 

7. Muut vaatimukset 
 

Koulukuljetuksissa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää koulukulje-
tussääntöä (www.kuhmoinen.fi/asukkaalle/opetus/päivittäinen koulunkäyn-
ti/koulukuljetukset) 

 
 
8. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet 
 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka ovat tulleet määräajassa 
(myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon) ja jotka vastaavat tarjouspyyntöä 
ja täyttävät siinä asetetut ehdot. 
 
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: 
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden tekni-
set, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen ei voida arvioida selviytyvän 
tarjouspyynnön velvoitteista. 
a) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen ti-
lanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vai-
keuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet 
b) tarjoaja ei täytä lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia 
c) tarjoajalla ei ole voimassa olevaa joukkoliikennelupaa tai taksilupaa (tai luo-
tettavaa selvitystä sen saamisesta) 
d) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen 
liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on liiken-
teen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettely-
rikkomukseen 
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e) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja. 
 
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
Toisessa vaiheessa tarjousten vertailussa suljetaan pois tarjous, jos: 
a) se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia 
b) siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin 
c) tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia 
d) tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä vaatimuksia 
e) tarjouksessa annetaan tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. 
 
3. Tarjousten hintavertailu 
Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja 
palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan halvimman hinnan mukai-
sesti reittikohtaisesti. 
 
 

9. Hankintapäätös ja hankintasopimus 
 
 Päätöksen hankinnasta tekee Kuhmoisten kunnanhallitus. 
 

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kaikille tarjouksen tehneille. Pää-
tösilmoitukseen liitetään ohjeet muutoksenhausta. Hankintapäätös ei tarkoita 
vielä sopimuksen syntymistä. Sopimus syntyy myöhemmin tehtävällä kirjalli-
sella sopimuksella. 
 
Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen 
hankintasopimus. Sopimuksessa noudatetaan tarjouspyynnössä ja sen liitteis-
sä todettuja ehtoja ja muilta osin yleisiä Jyse 2014 palvelut -sopimusehtoja 
(kts. http://www.vm.fi). 
 
Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa ja panna täytäntöön aikaisintaan 21 
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen pää-
töksen ja valitusosoituksen tiedoksi ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. 
Sitova sopimus syntyy vasta sopimuksen molemminpuolisella allekirjoituksel-
la. 
 
Sopimuskokonaisuus koostuu seuraavista asiakirjoista ja niiden pätevyysjär-
jestys on seuraava: 
1) Hankintasopimus liitteineen 
2) Hankintapäätös 
3) Tarjouspyyntö liitteineen 
4) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 2014, palvelut 
5) Tarjous liitteineen 
 
Sopimuskauden aikana voi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tä-
män tarjouspyynnön kohteena olevan liikennöintitarpeen järjestämiseen. Muu-
toksesta neuvotellaan sopijapuolten kesken, jonka jälkeen tarjousmenettelyn 
tuloksena laadittua sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen an-
tajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tar-
jouksen antaessaan tarjouksen antaja sitoutuu tähän ehtoon. 
 

http://www.vm.fi/
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Liitteenä 5 on luonnos tehtävästä hankintasopimuksesta. Sopimusmalli saat-
taa vielä täsmentyä, mutta se perustuu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin 
seikkoihin. 
 

10. Muutokset tarjousaikana ja hankinnasta luopuminen 
 

Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa tarjouskilpailun kohteita tarjouskilpailun aikana 
ennen tarjousten jättämiselle varatun määrärajan päättymistä, jos tätä voidaan 
esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. 
 
Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttu-
neet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista 
toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi keskeyttää hankinnan. 
 
Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taik-
ka, jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet 
niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista to-
teuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Ostaja voi hylätä kaikki tai osan 
tarjouksista, jos käytettävissä olevien määrärahojen määrä sitä edellyttää. Os-
taja voi siirtyä suorahankintaan, jos tarjouksia ei ole tehty lainkaan tai neuvot-
telumenettelyyn kaikkien tarjoajien kanssa, jos edellä esitetyt hylkäysperusteet 
täyttyvät. 
 

 
11. Asiakirjojen julkisuus 
 

Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus han-
kinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjouksen jättäneellä on oikeus saa-
da tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kui-
tenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjouksen sisältämistä liike- tai ammat-
tisalaisuuksista. 
 
Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuk-
sia, tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. 
Tarjoajalla tulee olla julkisuuslain mukainen peruste, jotta tieto voidaan merki-
tä salassa pidettäväksi. Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. 
 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 

 
12. Asiakirjojen täydentäminen 
 
 Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjoustaan. 


