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Päiväys 22.05.2020

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 300913
Koulukuljetukset Karvian kunta
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Karvian kunta, kasvatus- ja opetuslautakunta

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0133735-0

Postiosoite

Kilpailuttava yksikkö Sarastia hankintapalvelut,
Tornatorintie 3

Postitoimipaikka

Kotka

Postinumero

48100

Maa

Suomi

Yhteyshenkilö

Timo Leppälahti

Puhelin

+358 407055737

Sähköpostiosoite

hankinta@sarastia.fi

NUTS-koodi

Varsinais-Suomi FI1C1

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

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=300913&tpk=e82e519f-fbf0-446c-9e4c-b57da2d6960f
Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=300913&tpk=e82e519f-fbf0-446c-9e4c-b57da2d6960f

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

I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II Kohta: Hankinnan kohde
Hankinnan kohde
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi
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II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi
Koulukuljetukset Karvian kunta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus
Karvian kunta hakee palveluntuottajaa, joka vastaa koko kunnan koko lukuvuoden
oppilaskuljetuksista.
Lisäksi sopimukseen sisältyy kaikki koulun ja varhaiskasvatuksen muut kuljetukset
(uimahallimatkat, luokkaretket yms.) koulupäivinä klo 9.00-15.00.
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Varsinais-Suomi FI1C1

II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Karvian kunnnan koulukyydit.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
01.08.2020 - 31.07.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5

Puhelin
Telefax
Email
Internet

hankinta@sarastia.fi
http://www.sarastia.fi

2/13

Sarastia Oy
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 300913
Päiväys 22.05.2020

Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Ei
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

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
Kyllä
IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.06.2020 12:00 (UTC+03:00)
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
3
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
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Päivämäärä
22.06.2020 13:00
Paikka
Hankintapalvelut Sarastia

VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta
Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään

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
300913
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Halvin hinta
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 11.06.2020 12:00 mennessä
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Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät
myös kysymyksiin annetut vastaukset.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Ei
Lisätiedot
Liikesalaisuus
Jos tarjoukseen halutaan liittää liikesalaisuuksia sisältäviä tietoja, ne tulee koota erilliselle
asiakirjalle, joka tulee liittää tarjoukseen nimellä ”Liikesalaisuudet”.
Luottamukselliseksi ilmoitettuja tietoja/asiakirjoja ei käsitellä liikesalaisuuksina, vaan
hankintayksikkö katsoo ne asianosaisjulkisiksi.
Tarjottu hinta ei ole liikesalaisuus.

Muut ehdot

Tarjouspyynnön muut ehdot

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Palveluntuottajan
kelpoisuusvaatimukset
Hankintayksikön on
päätöksellään suljettava
ehdokas tai tarjoaja
tarjouskilpailun ulkopuolelle,
jos hankintayksikön tiedossa
on, että ehdokas tai tarjoaja
taikka sen hallinto-, johto- tai
valvontaelimen jäsen tai
edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa käyttävä
henkilö on rikosrekisteristä
ilmenevällä lainvoimaisella
tuomiolla tuomittu hankintalain
80 §:ssä mainituista rikoksista.
Tarjouskilpailun perusteella
sopimuskumppaniksi valittu
palveluntuottaja sitoutuu
toimittamaan
rikosrekisteriotteen edellä
mainituista henkilöistä ennen
hannkintasopimuksen tekoa.

Kyllä

Taloudellinen suorituskyky
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Taloudellisen suorituskyvyn
varmistamiseksi edellytämme,
että tarjoukseen on liitettävä
esim. Suomen Asiakastieto
Oy:n Rating Alfa -raportti tai
vastaavan yrityksen selvitys
yrityksen taloudellisesta
tilanteesta. Tarjoajan
luokituksen on oltava
vähintään Rating Alfa A tai
vastaava. Uuden alkavan
yrityksen tai muun tarjoajan,
jolta ei ole saatavana Rating
Alfa -luokitusta tai vastaavaa,
tulee toimittaa jokin muu
luotettava selvitys, josta
voidaan todeta taloudellisten
edellytysten täyttyminen.
Raportti/selvitys ei saa olla
kolmea kuukautta vanhempi.

Ladattava

Tilaajavastuulaki
Tilaaja noudattaa
tilaajavastuulakia (Laki tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja
vastuusta ulkopuolista
työvoimaa
käytettäessä1233/2006).

Kyllä

Valitun palveluntuottajan on
ennen sopimuksen tekoa
toimitettava tilaajavastuulain
edellyttämät asiakirjat Sarastia
hankintapalveluihin. Asiakirjat
eivät saa olla kolmea
kuukautta vanhempia. Tiedot,
todistukset ja selvitykset
toimitetaan niistä maksuista ja
rekisteröinneistä, jotka tarjoaja
on velvoitettu suorittamaan
yritys-/toimintamuotonsa tms.
perusteella. Aloittava
yrittäjä/yritys toimittaa vain ne
asiakirjat, jotka toiminnan
alkuvaiheessa ovat
saatavissa.
- selvitys siitä, onko tarjoaja
merkitty ennakkoperintälain
1118/1996 mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen
arvonlisäverovelvollisen
rekisteriin (http://www.ytj.fi)
Jos tarjoajaa ei ole merkitty
johonkin em. rekistereistä,
koska lainsäädäntö ei
rekisteröitymistä edellytä,
tulee tarjoajan tällöin toimittaa
selvitys
rekisteröimättömyyden
perusteista.
- kaupparekisteriote tai
kaupparekisteristä muutoin
saadut kaupparekisteriotetta
vastaavat tiedot
(http://www.prh.fi)
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- selvitys siitä, ettei yrityksellä
ole verotustietojen
julkisuudesta ja
salassapidosta annetun lain
(1346/1999) 20 b §:n 1
momentin 2 kohdassa
tarkoitettua verovelkaa
(http://www.vero.fi) taikka
viranomaisen antama selvitys
verovelan määrästä
- todistus työntekijöiden
eläkevakuutusten ottamisesta
ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys
siitä, että erääntyneitä
eläkevakuutusmaksuja
koskeva maksusopimus on
tehty ja sitä noudatetaan.
Mikäli tarjoaja on yksityinen
elinkeinonharjoittaja,
toimitetaan todistus yrittäjän
eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys
erääntyneiden
eläkevakuutusmaksujen
maksusopimuksesta ja sen
noudattamisesta tai päätös
vakuutusvelvoitetta
koskevasta vapautuksesta
- Selvitys työhön
sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai
keskeisistä työehdoista,
Selvitys voi olla tarjoajan
itsensä laatima.
Yksityisyrittäjän ei tarvitse
selvitystä toimittaa.
- selvitys työterveyshuollon
järjestämisestä. Selvityksen
voi antaa esimerkiksi
toimittamalla jäljennöksen
työterveyshuoltosopimuksesta
. Selvitykseksi riittää myös
tarjoajan itse laatima
kirjallinen selvitys, josta
ilmenee lakisääteisen
työterveyshuollon
järjestäminen. Tällöin
selvityksestä tulee ilmetä
vähintään, missä
työntekijöiden
työterveyshuolto on sovittu
järjestettävän.
Valittu palveluntuottaja
sitoutuu sopimusaikana
esittämään vastaavat verojen
maksamiseen ja
eläkevakuutusmaksujen
suorittamiseen liittyvät
todistukset/selvitykset tilaajalle
12 kuukauden välein.

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit
Koulukuljetukset
Karvian kunnan koulukuljetukset
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
Sarastia Oy
Tornatorintie 3
48100 Kotka
2360731-5
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€/
lukuvu
osi
Hinta sisältää n. 130 oppilaan
koulukuljetukset koko
lukuvuoden ajan. Lisäksi hinta
sisältää kaikki koulun ja
varhaiskasvatuksen muut
kuljetukset (uimahallimatkat,
luokkaretket yms.)
koulupäivinä klo 9.00-15.00.
Muut kuljetukset korkeintaan
80 matkaa kouluvuoden
aikana ja enintään 100 km
päähän koululta.

Kyllä

Yleiset kriteerit/tiedot
Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Reitit
Kuljetukset kaikkina
koulupäivinä, joita on
lukuvuodella 2020-2021 189
kpl. Oppilasmäärä on
viitteellinen ja perustuvat
tämän hetken tietoihin,
lopulliset oppilasmäärät ja
kyytitarpeet selviävät
elokuussa.

Kyllä

Kuljetukissa tapahtuvista
muutoksista sovitaan
liikennöitsijän kanssa
etukäteen, ennen muutosta.
Vuonna 2020 kaikkien
oppilaiden koulupäivät alkavat
aina klo 9.00 ja päättyvät
iltapäivällä klo 13.00-15.00.
Kuljetussuunnitelmaa voidaan
tarkistaa kesken lukuvuoden.
Hintoihin ei voi sisällyttää
laskutuslisiä tai muita kuluja.
Koulunkäyntiin liittyvien
tavaroiden kuljetus (sukset,
luistimet yms.) sisältyy
hintaan.

Kyllä

Vaatimukset autoille
Liikennöinnissä käytettävä
kalusto on Suomen
tieliikenteeseen hyväksyttyä,
toimintakuntoista ja
katsastettua. Ajoneuvot on
huollettava ja siivottava,
liikennöinnissä käytettävien
autojen tulee olla siistejä ja
puhtaita ja kaluston teknisten
laitteiden tulee toimia
moitteettomasti.Tupakointi
autoissa on kokonaan kielletty.

Kyllä

Liikennöinnissä
noudatetaan :
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Liikenne- ja
viestintäministeriön voimassa
olevaa asetusta 553/2006
Koulu- ja päivähoitokuljetusten
kuormituksesta ja
turvallisuusjärjestelyistä ja
asetusta 801/2011 em.
asetuksen 9 §:n
kumoamisesta ja liikenne- ja
viestintäministeriön lakia
1110/2010 ja
asetusta 405/2011 alkolukon
käytöstä koulu- ja
päivähoitokuljetuksissa.

Kyllä

Lakia ajoneuvojen energia- ja
ympäristövaikutusten
huomioon ottamisesta
julkisissa
hankinnoissa

Kyllä

Autoissa on auto kohtainen
puhelinnumero. Liikennöitsijän
tulee ilmoittaa
puhelinnumeromuutoksesta
viiveettä tilaajalle.

Kyllä

Autot on varustettu
lainsäädännön edellyttämällä
"Koulukyyti "-merkeillä

Kyllä

Tarjoaja on tutustunut
tarjouspyynnön liitteenä
olevaan Karvian kunnan
koulukuljetus sääntöön ja
sitoutuu noudattamaan niitä.

Kyllä

Rikostaustan
selvitysvelvollisuus
Tarjoaja sitoutuu selvittämään
kuljettajiensa rikostaustat
ennen sopimuskauden
alkamista (Laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 504/14.6.2002)

Kyllä

Vaatimukset kuljettajille
Kuljettajan tulee olla
ajotaidoiltaan,
asiakaspalvelutaidoiltaan ja
terveydentilaltaan soveltuva
kuljettamaan lapsimatkustajia
Kuljettajalla tulee olla
asiakaspalvelutyössä
tarvittava riittävä
suomenkielen suullinen taito.

Kyllä

Asiakaspalvelun tulee olla
ystävällistä ja asiallista sekä
koululaiskuljettajalla tulee olla
kyky toimia oheiskasvattajana
ja aikuisen mallina.

Kyllä

Kuljettajan tulee varmistaa,
että oppilailla on turvavyöt
asianmukaisesti kiinnitettyinä
ja tarvittaessa hänen on myös
avustettava ja opastettava
oppilasta turvavyön käytössä.

Kyllä

Asiakaspalvelun tulee olla
ystävällistä ja asiallista

Kyllä

Kuljettajan on tarvittaessa
avustettava oppilas autoon ja
autosta.

Kyllä
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Ajoneuvojen tulee tieliikenteen
moottoriajoneuvojen
energiatehokkuuden ja
ympäristövaikutusten osalta
olla seuraavien
vähimmäisvaatimusten
mukaisia (Laki ajoneuvojen
energia- ja
ympäristövaikutusten
huomioimisesta julkisissa
hankinnoissa 1509/2011):
Linja-autot:
Ajoneuvojen on päästöjen
osalta täytettävä vähintään
Euro V– luokan vaatimukset ajoneuvojen
energiakulutuksen ja
hiilidioksidipäästöjen osalta
edellytetään sopimusaikana
polttoaineenkulutuksen
seurantaa ja raportointia
vuosittain tilaajalle sekä
pyrkimystä energiakulutuksen
vähentämiseen Auton ikä voi
olla koko sopimuskauden
aikana enintään 10 vuotta.
Auton ikä lasketaan
käyttöönotto kuukaudesta
lukien

Kyllä

Aamun oppilaskuljetukset
määrittelevät käytettävän
kaluston niin, että autoja on
oltava viisi. Arviolta yksi 29
paikkainen, kaksi 22
paikkaista ja kaksi 19
paikkaista. Autojen kokoa ei
voida määritellä
tarjouspyyntöön tarkasti,
koska kuljetettavien oppilaiden
määrä vaihtelee. Tarjouksen
tekevä liikennöitsijä sitoutuu
hankkimaan riittävän kaluston.

Kyllä

Tarjoukseen on liitetty selvitys
tarjotuista autoista.
Selvityksestä tulee ilmetä:
Palvelussa käytettävä auto,
vuosimalli, matkustajamäärä

Ladattava

Liikennöinnissä on
noudatettava sovittuja
aikatauluja.

Kyllä

Alihankinta
Tarjoajalla on oikeus käyttää
alihankkijaa/alihankkijoita,
mutta tarjoajalla on
kokonaisvastuu palvelun
tuottamisesta. Tarjoaja vastaa
alihankkijoidensa työstä, kuten
omasta työstään ja
tuloksista,kuten omista
tuloksistaan.
Mikäli tarjoaja käyttää
palvelun tuottamisessa
alihankkijoita, tulee
tarjouksessa olla selvitys
käyttämistään alihankkijoista.
Liikennelupa
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Valitun palveluntuottajan on
ennen sopimuskauden alkua
esitettävä asianmukainen
liikennelupa
palvelun tilaajalle.

Kyllä

Liikennöitsijä ja kuljettajat
vastaavat siitä, että he
noudattavat kunnan
opetustoimen hallintoa
koskevassa laissa säädettyä
salassapitovelvollisuutta sekä
voimassaolevaa
lainsäädäntöä, sekä sen
perusteella annettuja
määräyksiä ja ohjeita.

Kyllä

Seurantapalaverit
Seurantapalaverit pidetään
tarvittaessa, koolle kutsujana
palvelun tilaaja.
Sopimusehdot
Tarjoaja on tutustunut
tarjouspyynnön liitteenä oleviin
julkisten hankintojen yleisiin
sopimusehtoihin
palveluhankinnoissa JYSE
PALVELUT 2014 4_2017 ja
sitoutuu noudattamaan niitä

Kyllä

Muut tiedot
Hankintayksikön esittely
Karvian kunta /Koulukuljetukset
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjous on laadittava suomen kielellä.

Hinta ja kaupalliset ehdot
Hinnat alv 0 %.
Maksuehto 14 päivän netto, viivästyskorko on korkolain mukainen.

Laskutus ja maksuehto
Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa.
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Hylkäämisperusteet
Tarjousten tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa
tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä.
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on
laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouksen tekijän
on pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä.
Tarjoajan kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon hankintalain mukaiset soveltuvuuden
vaatimukset, jotka todetaan hankintalain 80-81 §:ssä.
Myöhästynyttä tarjousta ei käsitellä.
Ehdolliset tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta.
Sopimusmenettely
Hankinnasta tehdään sopimuskumppaniksi valitun palveluntuottajan kanssa kirjallinen
hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat
allekirjoittaneet sopimuksen.
SOPIMUSEHDOT
Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa
JYSE 2014 PALVELUT 04_2017 (liitteenä) siltä osin kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole
muuta mainittu.Huom, Maksuehto 14 päivän netto, viivästyskorko on korkolain mukainen.
Hankintasopimuksen muodostavat seuraavat sopimusasiakirjat ja niiden pätemisjärjestys
on
1. Hankintasopimus
2. Tarjouspyyntö sekä mahdolliset tarjousaikana esitetyt lisäkysymykset ja niiden
vastaukset
3. JYSE 2014 PALVELUT 04_2017
4. Tarjous
Tarjousasiakirjojen julkisuus
Tarjouksen tiedot ovat hankintapäätöksen jälkeen asianosaisjulkisia tarjouskilpailuun
osallistuneille ja hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen julkisia lukuun ottamatta
liikesalaisuuksia.
Tarjottu hinta ei ole liikesalaisuus.
Päätöksenteon perusteet
Tarjousten käsittely avoimessa menettelyssä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä
vaiheessa arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja edellytykset suoriutua hankintasopimuksesta,
toisessa vaiheessa tarkastetaan tarjousten vastaavuus tarjouspyyntöön ja kolmannessa
vaiheessa tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä tarjousvertailu
tarjouspyynnössä ilmoitetuin valintaperustein.
Päätöksenteon perusteena on halvin hinta.
Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten
keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään
Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistaviksi.
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