
Yhteiset kriteerit/tiedot A.Lammimäk
i Oy

Koulukuljetu
s Karvia 2020
 

Tilausliikenn
e Liikala ky
Karvian 
koulukuljetuk
set 2 

Triviabus
Karvia 

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 Kyllä Kyllä 

Kuljetuksissa 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. 

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

300913 / Koulukuljetukset Karvian kunta
Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3 

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3 
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Koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden 
kuljetus (sukset, luistimet yms.) sisältyy 
hintaan. 

Kyllä Kyllä 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 Kyllä Kyllä 

Liikennöinnissä noudatetaan : 

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 Kyllä Kyllä 

Lakia ajoneuvojen energia- ja 
ympäristövaikutusten huomioon 
ottamisesta julkisissa
hankinnoissa
 

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

Kyllä Kyllä Kyllä 

Autot on varustettu
lainsäädännön edellyttämällä
"Koulukyyti "-merkeillä 

Kyllä Kyllä Kyllä 

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

Kyllä Kyllä Kyllä 

Rikostaustan
selvitysvelvollisuus 

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

Kyllä Kyllä Kyllä 

Vaatimukset kuljettajille 

Kuljettajan tulee olla ajotaidoiltaan, 
asiakaspalvelutaidoiltaan ja 
terveydentilaltaan soveltuva kuljettamaan 
lapsimatkustajia 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Kuljettajalla tulee olla 
asiakaspalvelutyössä tarvittava riittävä 
suomenkielen suullinen taito. 

Kyllä Kyllä Kyllä 

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

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

Kyllä Kyllä Kyllä 

Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja 
asiallista 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Kuljettajan on tarvittaessa avustettava 
oppilas autoon ja autosta. 

Kyllä Kyllä Kyllä 

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 Kyllä Kyllä 
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Aamun oppilaskuljetukset määrittelevät 
käytettävän kaluston. Aiemman 
käytännön pohjalta arvio autojen 
määrästä on viisi. Arviolta yksi 29 
paikkainen, kaksi 22 paikkaista ja kaksi 
19 paikkaista. Autojen kokoa ei voida 
määritellä tarjouspyyntöön tarkasti, 
kuljetettavien oppilaiden määrä vaihtelee. 
Tarjouksen tekevä liikennöitsijä sitoutuu 
hankkimaan riittävän kaluston. 

Kyllä Kyllä Kyllä 

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

Kalustoluettel
o Karvian 
koulukuljetust
arjous 2.docx 

Kalusto 
luettelo.docx 

Skannaus_20
200630.pdf 

Liikennöinnissä on noudatettava sovittuja 
aikatauluja. 

Kyllä Kyllä 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. 

Skannaus_20
200618 
(4).pdf 

Liikennelupa 
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Valitun palveluntuottajan on
ennen sopimuskauden alkua
esitettävä asianmukainen liikennelupa 
palvelun tilaajalle. 

Kyllä Kyllä 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 Kyllä 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 Kyllä Kyllä 

Koulukuljetukset A.Lammimäk
i Oy

Koulukuljetu
s Karvia 2020
 

Tilausliikenn
e Liikala ky
Karvian 
koulukuljetuk
set 2 

Triviabus
Karvia 

Karvian kunnan koulukuljetukset Annettu tieto Annettu tieto Annettu tieto 

Yksikköhinta 447000,00 
EUR / 
lukuvuosi 

318900,00 
EUR / 
lukuvuosi 

469000,00 
EUR / 
lukuvuosi 
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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. Tämän lisäksi hinta 
sisältää kesän uimakoulumatkat 
korkeintaan 50 km päähän kahdelle n. 30 
hlö:n ryhmälle viitenä peräkkäisenä 
päivänä erikseen sovittuna ajankohtana. 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Kokonaishinta yhteensä 447000,00 
EUR

318900,00 
EUR

469000,00 
EUR

[ ] 2. [ ] 1. [ ] 3. 

Tarjouspyynnön muut ehdot A.Lammimäk
i Oy

Koulukuljetu
s Karvia 2020
 

Tilausliikenn
e Liikala ky
Karvian 
koulukuljetuk
set 2 

Triviabus
Karvia 

Palveluntuottajan kelpoisuusvaatimukset 
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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 Kyllä Kyllä 

Taloudellinen suorituskyky 

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. 

luottoluokitus 
2020 AA+.pdf 

Rating Alfa -
yritysanalyysi 
ja 
luottokelpoisu
usraportti-
25058655
[48835].pdf 

luottoluokitus.
pdf 

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

 

Kyllä Kyllä 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. 
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- 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 Kyllä Kyllä 
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