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Jalasjärven kunta pyytää sitovaa tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen
hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.
1 OSTAJA
Ostaja:
Osoite:
Puhelin:
www:
Yhteyshenkilö:
Sähköposti:

Jalasjärven kunta
PL 12, 61601 JALASJÄRVI
(06) 4580 111
www.jalasjarvi.fi
Terhi Venna
terhi.venna@jalasjarvi.fi

2 HANKINTAMENETTELY
Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä.
Hankintailmoitus kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA; www.hankintailmoitukset.fi 21.03.2011 edelleen julkaistavaksi EU:n
viralliseen lehteen ja TED-tietokantaan (http://ted.europa.eu/). Lisäksi tarjouskilpailusta
ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla ja lehdessä 21.03.2011.
Tarjouspyyntö liitteineen on noudettavissa kunnantalon neuvonnasta; Kirkkotie 4,
61600 Jalasjärvi. Tarjouspyyntö liitteineen on kunnan internet-sivuilla osoitteessa
http://www.jalasjarvi.fi.
3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE
3.1

Kohdekuvaukset

Tarjouskilpailu koskee Jalasjärven kunnan ostoliikenteen hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2011 – 31.7.2014 välisen ajan.
Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin.
Tarjouskilpailun kohteet on kuvattu asiakirjassa 1B.
Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa
vahvistetun määrän.
Tarjoajan (liikennöitsijä tai tarjousyhteenliittymä) tulee ilmoittaa tarjouksessaan se kokonaisautomäärä (alihankkijan kalusto mukaan lukien), jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun.
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Mikäli tarjoaja on tarjonnut kohteita, joissa edellytetään erilaisia kalustotyyppejä, tulee
kokonaisautomäärä eritellä lisäksi kalustotyypeittäin. Mikäli kokonaismäärää ei tarjouk
sessa rajata, tarjoaja vastaa siitä, että hänellä on tarvittava kalusto koko tarjotun liikenteen hoitamiseen.
Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjousasiakirjoissa on määritelty.
Tarjousta ei saa muulla kuin edellä mainituin tavoin sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun.
3.2

Kalustolle asetettavat vaatimukset

Liikenteessä noudatetaan LVM:n asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.
Liikennöitsijä vastaa siitä, että liikennöinnissä käytettävä kalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyä ja katsastus on voimassa.
Ajoneuvot on huollettava siten, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Ajoneuvojen on oltava siistejä ja puhtaita.
Kuljettajan on huolehdittava siitä, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan
kannalta asianmukaiset ja miellyttävät.
Tupakointi ostoliikennettä harjoittavissa autoissa on kielletty.
Käytettävien ajoneuvojen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:











3.3

Auton rekisteröity paikkamäärä on määrätty kohteittain
Apuvälineiden ja matkatavaroiden kuljetusmahdollisuus oltava
Tukitangot ja kahvat on oltava sijoitettuna niin, että asiakas saa autoon noustessaan ja autosta poistuessaan niistä tuen
Autossa on oltava lipunmyyntilaitteisto, joka mahdollistaa kunnan käyttämien
lipputuotteiden (myös Matkahuollon kortit), sekä pankkikorttien käytön, jos kohdekuvauksessa on ilmoitettu.
Kaikilla istuimilla on oltava turvavyö
Auto on varustettava alkolukolla
Autossa käytettävissä renkaissa tulee olla vähintään 3 mm urasyvyys. Talvikaudella autoissa on oltava talvikäyttöön suunnitellut renkaat. Määräysten salliessa
suositellaan nastoitettujen talvirenkaiden käyttöä.
Autoissa on oltava koulukyytitunnukset
Autoissa on oltava puhelin
Kuljettajan toiminnalle asetettavat vaatimukset
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Kuljettajalla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. Kuljettajan tulee
olla asiallisesti pukeutunut. Kuljettajilla tulee olla riittävä paikallistuntemus.
Kuljettaja toimii esimerkkinä kuljetettaville oppilaille, joten hänen tulee suorittaa kuljetustehtävä säännösten ja määräysten mukaisesti ja osoittaa toiminnallaan vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan.
Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Kuljettaja toimii koululaiskuljetuksissa oheiskasvattajana. Kuljettajan on tarvittaessa avustettava asiakas autoon ja autosta. Kuljettaja vastaa siitä, että jokainen asiakas ja hänen mahdollisesti käyttämä pyörätuoli tai vastaava on asianmukaisesti ja säädösten mukaisesti kiinnitetty. Pyörätuoli
kiinnitetään autoon pyörätuolin rungosta vähintään neljästä kiinnityspisteestä siten, että se ei voi kaatua.
Liikennöitsijä tai hänen palveluksessaan oleva ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä
käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietää asiakkaan liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisyyteen kuuluvista seikoista kuten asiakkaan terveydentila, jollei laissa muuta säädetä.
Salassapitovelvollisuus säilyy liikenteenharjoittamisen tai kuljettajana toimimisen päätyttyä.
3.4

Liikennöintikorvaus

Kohteissa maksettava korvaus perustuu liikennöitsijän tarjouksessa antamaan hintaan
reitistä ja toteutuneisiin suoritemääriin. Liikennöintikorvaus on sidottu Tilastokeskuksen
laatimaan taksiliikenteen/linja-autoliikenteen kustannusindeksiin.
4 TARJOAJAN KELPOISUUS
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa
lainsäädännön mukaisesti.
Liikennöitsijän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.
Liikennöitsijällä tulee olla ennen sopimuksen tekoa ostoliikenteen harjoittamiseen
oikeuttava lupa. Luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei
estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun.
Liikennöitsijä vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan
lakkaamisesta kesken sopimuskauden.
Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta (hankintalain 54 §), jos:
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1) tarjoaja on konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka tarjoajan velkoja on vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa
lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty;
2) tarjoajan konkurssiin asettaminen tai purkaminen taikka muu 1 kohdassa tarkoitettu
menettely on vireillä;
3) tarjoaja on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion;
4) tarjoaja on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen;
5) tarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja;
taikka
6) tarjoaja on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen tilaajalle tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen.
Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta jos tarjoaja on aikaisemmilla sopimuskausilla syyllistynyt toistuvasti sopimusrikkomuksiin tai sopimattomaan käytökseen asiakaspalvelussa.
5 KAUPALLISET JA MUUT SOPIMUSEHDOT
Kuljetusten laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain. Maksuehto on 14 päivää laskun
saapumisesta ja viivästyskorko voi olla enintään korkolain 4 § 1 mom. mukainen.
Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan ostoliikennesopimuksessa Tarjousasiakirja nro 3
mainitut tilastot sekä osallistumaan veloituksetta yhteistyötapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin.
Liikennöitsijä on velvollinen antamaan henkilöstölleen mahdollisuuden osallistua kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin jotka liittyvät ko. kuljetuksiin enintään 7 tuntia
vuodessa. Liikennöitsijä vastaa koulutustilaisuuksien palkkakustannuksista henkilökuntansa osalta.
6 TARJOUKSEN SISÄLTÖ
Tarjous tulee tehdä suomen kielellä kilpailukohteittain asiakirjan TARJOUS Tarjousasiakirja nro 2 mukaisilla lomakkeilla.
Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjousasiakirjoissa vaaditut tiedot ja selvitykset.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa pyydetyssä muodossa erikseen kunkin kohteen tarjoushinta, jota sovelletaan koko sopimuskauden ja kohteessa käytettävä autokalusto.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 1.8.2011 asti.
7 YHTEENLIITTYMÄ
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Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä), edellyttäen, ettei toiminta ole ristiriidassa kilpailunrajoituksista annetun lain (318/2004) 2. luvun kanssa.
Kaikkien yhteenliittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous.
Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta.
8 ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN
Liikennöitsijä saa käyttää alihankkijaa. Alihankkijan käytöstä pitää ilmoittaa tarjouksessa.
Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset
täyttävä liikennöitsijä.
Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. Alihankinnan osuus
toimeksiannon suorittamisessa voi olla enintään 30 % sopimuksen arvosta.
9 TIEDOT TARJOAJASTA
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot, ja jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi.
Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) Kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta
2)Todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta (verovelkatodistus)
3) Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,
jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä
4) Y-tunnus + tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä
5) Tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta
6) Kaupparekisteriote
Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä.
Lisäksi hankintayksikkö soveltaa tässä hankinnassa tilaajavastuulakia (Laki tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006)
pyytämällä tarjouskilpailun voittajalta selvitystä kyseisen lain piiriin kuuluvista asioista
ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.
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Liikennöitsijä on myös työnantajana velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/14.6.2002).
Tilaajalla on tarvittaessa oikeus saada nähtäväkseen kaikkien kuljettajien lakiin liittyvät
rikostaustaselvitykset.
10 TARJOUSHINTA
Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUS liitteineen kunkin kohteen osalta se yksikköhinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan
koko sopimuskauden liikennöinnin. Tarjoushinnat tulee ilmoittaa sekä arvonlisäverollisina sekä ilman arvonlisäveroa.
Liikennöintikorvaus perustuu toteutuneiden suoritteiden määrään. Poikkeuksellisten
koulupäivien mahdollisesti peruttavat ajovuorot ilmoitetaan liikennöitsijälle etukäteen ja
ko. päivän kuljetuskorvaus maksetaan toteutuneen suoritteen mukaan.
Liikennöintikorvaus on ostoliikennesopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan
taksiliikenteen/linja-autoliikenteen kustannusindeksin seuraavasti:
Ostoliikennesopimuksen mukaista arvonlisäverotonta liikennöintikorvausta muutetaan
kustannusindeksin muutosta vastaavasti. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksi on korkeampi tai alempi kuin
perusindeksi, peruskorvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti.
Tarkistettu liikennöintikorvaus lasketaan seuraavasti:
Perusindeksinä on vuoden 2011 huhtikuun indeksiluku. Tarkistusindeksi
on kunkin vuoden huhtikuun indeksiluku. Tarkistettu arvonlisäveroton liikennöintikorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja osamäärällä kerrotaan
peruskorvaus.
Tarkistettua liikennöintikorvausta maksetaan tarkistusajankohtaa seuraavan elokuun
alusta lukien.
11 VALINTAPERUSTE
Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken,
jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.
Saadut tarjoukset pisteytetään. Hinnasta on mahdollisuus saada enintään 95 pistettä
ja kaluston laadusta enintään 5 pistettä. Kalustopisteet on ilmoitettu ajoneuvoluokittain
Tarjousasiakirja 2C:ssä. Halvin tarjous saa 95 pistettä. Kilpailevat tarjoukset pisteytetään siten että halvimman tarjouksen hinta kerrotaan hintapisteillä (95). Näistä saatu
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tulo jaetaan kilpailevan tarjouksen hinnalla. Saatu osamäärä on kilpailevan tarjouksen
hintapistemäärä. Tämän jälkeen hintapisteisiin lisätään mahdolliset laatupisteet. Eniten
pisteitä saanut tarjous voittaa kohteen.
Ostaja voi jättää hyväksymättä niiden kohteiden tarjoukset, joiden hintataso on liian
korkea tai jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin,
että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
12 ASIAKIRJOJEN TÄYDENTÄMINEN JA TARKISTUKSET
Ostaja voi tulkinnanvaraisissa tilanteissa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. Muutoin puutteelliset tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan pois kilpailusta.
Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huoltopalvelut ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarkistukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia.
13 TARJOUSKILPAILUN RATKEAMISESTA TIEDOTTAMINEN
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille.
Ilmoitus sisältää yhteenvetotiedot tarjouksista sekä oikaisuvaatimus- ja hakemusosoituksen.
Tarjouskilpailun ratkaisemisessa käytetyt asiakirjat ovat asianosaisille julkisia kun hankintapäätös on tehty ja muille ostoliikennesopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
14 LIIKENNÖINTISOPIMUS
Ostoliikennesopimus allekirjoitetaan liikennöitsijän ja ostajan kesken aikaisintaan
21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai niiden katsottava saaneen
päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi, eli aikaisintaan 28 päivää hankintapäätöksen
postittamisesta.
15 TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 12.5.2011 klo 15:00
mennessä osoitteeseen: Jalasjärven kunta, PL 12, 61601 JALASJÄRVI.
Kirjekuoressa tulee olla merkintä ”OSTOLIIKENNE-TARJOUS” Määräajan jälkeen
saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
16 LISÄTIEDOT
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Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse
osoitteella terhi.venna@jalasjarvi.fi 10.5.2011 klo 15 mennessä.
Vastaukset esitettyihin kysymyksiin on luettavissa 11.5.2011 klo 15:00 mennessä
osoitteessa: http://www.jalasjarvi.fi. Ostaja tekee päätöksen hankinnasta 20.5.2011.
Jalasjärvellä 21.03.2011

Tarjouspyynnön liitteet:
TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET (Tarjousasiakirja 1B)
TARJOUS (Tarjousasiakirja nro 2A)
TARJOUKSEN HINTALIITE (Tarjousasiakirja 2B)
TARJOUKSEN KALUSTOLIITE (Tarjousasiakirja 2C)
OSTOLIIKENNESOPIMUS (Tarjousasiakirja nro 3)
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA 1 B
TARJOUSPYYNNÖN KOHDE
Kohdekuvaukset:
Seuraavien kohteiden liikennöintiaika on 1.8.2011 – 31.7.2014. Liikennöinti tapahtuu
peruskoulun koulupäivisin.
Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa
vahvistetun määrän.
Tarjoajan (liikennöitsijä tai tarjousyhteenliittymä) tulee ilmoittaa tarjouksessaan se kokonaisautomäärä (alihankkijan kalusto mukaan lukien), jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. Kalusto ilmoitetaan tarjouskilpailuasiakirjalla 2 C.
Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjousasiakirjoissa on määritelty.
Tarjousta ei saa muulla kuin edellä mainituin tavoin sitoa muuta tarjousta tai tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun.
Kohteiden liikennöinnissä käytetään seuraavia termejä:
•

•
•
•
•

kutsuohjattu = kaikille avoin ja yleisesti käytettävissä oleva kuljetus, jonka reitti ja
aikataulu joustavat sen mukaan, mistä matkustajia noudetaan. Reitti ajetaan vain
siltä osin, kun kutsuja tulee. Saapumisaika koulukeskukseen ja lähtöaika koulukeskuksesta on määrätty.
runkolinja = aikataulun mukainen, kaikille avoin ja yleisesti käytettävissä oleva kuljetus.
joustava reitti = koululaisille avoin koulukuljetusreitti, joka joustaa tarpeiden mukaan. Reitti ajetaan vain siltä osin, kun tarvetta on.
yksittäiskuljetus = yksittäisten oppilaiden tai muiden matkustajien kuljettaminen
asiointivuoro = kutsuohjattu, kaikille avoin ja yleisesti käytettävissä oleva kuljetus,
jonka reitti ja aikataulu joustavat sen mukaan, mistä matkustajia noudetaan. Reitti
ajetaan vain siltä osin, kun kutsuja tulee. Saapumisaika kuntakeskukseen ja lähtöaika kuntakeskuksesta on määrätty.

Ostaja voi tehdä muutoksia tarjouspyynnön kohteisiin aikataulujen ja reittien suhteen,
mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Nämä
muutokset voivat enimmillään olla 20 % kohteen alustavasta kokonaiskilometrimäärästä.
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Liikennöintikorvaus perustuu toteutuneiden suoritteiden määrään. Poikkeuksellisten
koulupäivien mahdollisesti peruttavat ajovuorot ilmoitetaan liikennöitsijälle etukäteen ja
ko. päivän kuljetuskorvaus maksetaan toteutuneen suoritteen mukaan. Kaikissa kohteissa tarvitaan lipunmyyntilaite.
Kohde 1
Aikataulu ja reitti:
•
•
•
•
•
•
•

Taivalmaa – Nyrhisperä – Perälä – Luopajärvi – Jalasto – Ahonkylä – Jokipii – Koulukeskus 7:55, kutsuohjattu
Kannonkylä - Ponsikylä – Petäys – Ahonkylä – Rantalanmaa – Jalasto – Jokipiin päiväkoti - Metsolan Koulu – Koulukeskus 8:50, joustava reitti
Kannonkylä – Ponsikylä – Petäys – Ahonkylä – Rantalanmaa – Jalasto – Metsolan Koulu 9:45, joustava reitti
Jokipiin päiväkoti 13:10 - Metsolan koulu – Petäys – Kannonkylä – Ponsikylä - Ahonkylä – Rantalanmaa – Jalasto joustava reitti
Metsolan koulu 14:15 – Petäys – Kannonkylä - Ponsikylä – Ahonkylä – Rantalanmaa –
Jalasto joustava reitti
Koulukeskus 15:10 – Sikakylä – Nyrhisperä – Taivalmaa runkolinja
Koulukeskus 16:05 – Jokipii – Ahonkylä – Jalasto – Luopajärvi – Perälä – Nyrhisperä –
Taivalmaa, kutsuohjattu

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

200
M2
19

Kohde 2
Aikataulu ja reitti:
•
•
•
•
•
•
•

Perälä – Taivalmaa – Nyrhisperä – Hakkola – Penttikylä – Luopajärvi – Luopajärven
koulu 8:15, joustava reitti
Luopajärven koulu 8:15 – Perälä – Penttikylä – Hakkola – Nyrhisperä – Sikakylä –
Koulukeskus 8:50, runkolinja
Jalasto – Anttilankylä – Luopajärvi - Luopajärven koulu 9:15, joustava reitti
Luopajärven koulu 12:30 - Perälä – Taivalmaa – Nyrhisperä – Hakkola – Penttikylä –
Luopajärvi, joustava reitti
Luopajärven koulu 13:30 - Perälä – Taivalmaa – Nyrhisperä – Hakkola – Penttikylä –
Luopajärvi, joustava reitti
Luopajärven koulu 14:30 – Luopajärvi – Anttilankylä – Jalasto joustava reitti
Koulukeskus 15:10 – Hakkola – Penttikylä – Perälä runkolinja

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA

150
M3
2
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Kohde 3
Aikataulu ja reitti:
•
•
•
•
•

Jalasto – Anttilankylä – Luopajärvi - Luopajärven koulu 8:15, joustava reitti
Perälä – Taivalmaa – Nyrhisperä – Hakkola – Penttikylä – Luopajärvi – Luopajärven
koulu 9:15, joustava reitti
Pohjoinen asiointilinja
Luopajärven koulu 13:30 – Luopajärvi – Anttilankylä – Jalasto joustava reitti
Luopajärven koulu 14:30 - Perälä – Taivalmaa – Nyrhisperä – Hakkola – Penttikylä –
Luopajärvi, joustava reitti

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

100
M2
19

Kohde 4
Aikataulu ja reitti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rummukkaperä – Peräkylä – Ilvesjoen koulu – Ilvesjoki – Pentinmäki, syöttö, kutsuohjattu (yhteys autoon, joka on keskustassa klo 7:55)
Rummukkaperä – Peräkylä – Ilvesjoen koulu – Holkonperä – Ilvesjoki – Pentinmäki –
Koskue – Koskuen koulu 8:35, joustava reitti
Rummukkaperä – Peräkylä – Ilvesjoen koulu – Holkonperä – Ilvesjoki – Pentinmäki –
Koskue – Koskuen koulu 9:35, joustava reitti
Eteläinen asiointilinja
Koskuen koulu 12:50 – Koskue – Pentinmäki – Ilvesjoki – Holkonperä – Ilvesjoen koulu – Peräkylä – Rummukkaperä, joustava reitti
Koskuen koulu 13:50 – Koskue – Pentinmäki – Ilvesjoki – Holkonperä – Ilvesjoen koulu – Peräkylä – Rummukkaperä, joustava reitti
Koskuen koulu 14:50 – Koskue – Pentinmäki – Ilvesjoki – Holkonperä – Ilvesjoen koulu – Peräkylä – Rummukkaperä, joustava reitti
Pentinmäki – Ilvesjoki – Ilvesjoen koulu – Peräkylä – Rummukkaperä, syöttö, kutsuohjattu (yhteys autolta, joka lähtee keskustasta klo 16:05)

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

250
M2
19

3
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Kohde 5
Aikataulu ja reitti:
•
•

Ilvesjoki – Koskuen koulu 8:25 – Pentinmäki – Keskikylä – Mantila – Koulukeskus
8:50, runkolinja
15:10 Koulukeskus – Mantila – Keskikylä – Pentinmäki –– Koskuen koulu – YliKoskue – Mustalammi, runkolinja

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

70
M3
49

Kohde 6
Aikataulu ja reitti:
•
•
•
•
•
•
•

Samppala – Pärinkylä – Taipalusperä – Yli-Valli – Seilo – Koskuen koulu 8:25 syöttö,
joustava reitti
Samppala – Pärinkylä – Taipalusperä – Yli-Valli – Seilo – Kallionkylä – Ylikoskue –
Mustalammi - Koskuen koulu 9:35, joustava reitti
Itäinen asiointilinja kerran viikossa
Koskuen koulu 12:50 – Mustalammi – Ylikoskue – Kallionkylä – Seilo – Yli-Valli –
Taipalusperä – Pärinkylä – Samppala, joustava reitti
Koskuen koulu 13:50 – Mustalammi – Ylikoskue – Kallionkylä – Seilo – Yli-Valli –
Taipalusperä – Pärinkylä – Samppala, joustava reitti
Koskuen koulu 14:50 – Mustalammi – Ylikoskue – Kallionkylä – Seilo – Yli-Valli –
Taipalusperä – Pärinkylä – Samppala, joustava reitti
Koskuen koulu – Seilo – Ylivalli – Pärinkylä – Taipalusperä – Samppala syöttö, joustava reitti

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

250
M2
19

Kohde 7
Aikataulu ja reitti:
•
•
•

Mustalammi – Yli-Koskue – Kallionkylä – Koskuen koulu 8:25 – Pentinmäki – Keskikylä – Mantila – Koulukeskus 8:50, runkolinja
14:10 Iltapäivän emu-kuljetukset idän suuntaan
Koulukeskus 15:10 – Mantila – Keskikylä – Pentinmäki - Ilvesjoki – Holkonperä (tarvittaessa) - Rummukkaperä (tarvittaessa), runkolinja
4
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PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)

100

VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

M2
19

Kohde 8
Aikataulu ja reitti:
•
•
•
•

Mustalammi – Yli-Koskue – Kallionkylä – Koskuen koulu 8:25 – Pentinmäki – Keskikylä –
Mantila – Koulukeskus 7:55, kutsuohjattu
14:10 Iltapäivän emu-kuljetukset etelän suuntaan
lisäksi vielä määrittämättömiä kuljetuksia välillä 13.00 – 15.00
Koulukeskus 16:05 – Mantila – Keskikylä – Pentinmäki – Koskuen koulu – Kallionkylä –
Yli-Koskue – Mustalammi, kutsuohjattu

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

150
M1 tai M2
8

Kohde 9
Aikataulu ja reitti:
•
•
•
•
•
•
•

Yli-Valli – Ala-Valli – Taivalkylä – Koulukeskus 7:55, kutsuohjattu
Ala-Valli - Huhdanmäki – Mäntykoski – Hirvijärven koulu 8:35 – Koulukeskus 8:50,
joustava reitti
Ala-Valli – Ratikylä - Huhdanmäki – Mäntykoski – Hirvijärven koulu 9:35, joustava
reitti
Hirvijärven koulu 12:55 – Mäntykoski – Huhdanmäki – Ratikylä – Ala-Valli, joustava
reitti
Hirvijärven koulu 13:55 – Mäntykoski – Huhdanmäki – Ratikylä – Ala-Valli, joustava
reitti
15:10 Koulukeskus – Hirvijärven koulu – Ala-Valli, runkolinja
Koulukeskus 16:05 – Taivalkylä – Ala-Valli – Yli-Valli, kutsuohjattu

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

150
M2
19

5
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Kohde 10
Aikataulu ja reitti:
Kokonmäki – Ala-Valli – Ratikylä – Taivalkylä – Hirvijärven koulu 8:35 – Koulukeskus
8:50, runkolinja
• 14:10 Iltapäivän Emu-kuljetukset pohjoisen suuntaan.
• Lisäksi vielä määrittämättömiä kuljetuksia välillä 13.00 – 16.00

•

PÄIVITTÄISET KILOMETRIT (alustava)
VAADITTAVA AJONEUVOLUOKKA
ISTUMAPAIKKALUKU VÄHINTÄÄN

150
M2
19

6
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Tarjousasiakirja 2A

Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla.
1 Tarjoaja
nimi
osoite

liikenteestä vastaava henkilö
puhelin
yhteyshenkilö
puhelin

2 Kalusto
Tarjoaja sitoutuu siihen, että liikenteessä käytettävät ajoneuvot täyttävät ostoliikenteen tarjouspyynnön laatuvaatimukset. Tarjoaja ilmoittaa vaaditut tiedot TARJOUSASIAKIRJA 2 C:llä.

3 Liitteet
tarkistuslista
kopiot yrityksemme/alihankkijamme joukkoliikenneluvasta/taksiluvasta
verovelkatodistus yrityksestämme/alihankkijastamme
todistus yrityksemme/alihankkijamme työntekijöiden eläkemaksujen suorittamisesta
tieto yrityksemme/alihankkijamme merkitsemisestä ennakkoperintärekisteriin, sekä yrityksemme/
yhteenliittymän osakkaiden /alihankkijamme Y-tunnukset
Tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta yrityksemme/alihankkijamme
Kaupparekisteriote yrityksestämme/alihankkijastamme
4 Päiväys ja allekirjoitus

päivänä

allekirjoitus

kuuta 2011
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TARJOUKSEN HINTALIITE

21.3.2011

Tarjousasiakirja 2B

1 Tarjoajan nimi

Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään alla
mainituiden kohteiden liikennöinnin koko sopimuskauden (1.8.2011-31.7.2014)
tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
Kohteista ilmoitetaan hinta kilometriä kohti. Kohteiden alustavat kilometrimäärät
on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjassa 1 A. Ostaja voi tehdä muutoksia tarjouspyynnön
kohteisiin aikataulujen ja reittien suhteen, mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset
ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla
tavalla. Nämä muutokset voivat olla enimmillään 20 % kohteen alustavasta kokonaiskilometrimäärästä
Nämä muutokset joko lisäävät tai vähentävät päivittäistä kuljetuskorvausta ilmoitetun kilometrihinnan
mukaisesti. Kohteiden kilometrimäärät on laskettu linjojen luonnollisista alku- ja päätepisteistä.
Matkoista autojen asemapaikoilta linjojen aloitus- ja lopetuspisteisiin ei makseta korvausta.

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri
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Sivu 1 (2)
Tarjousasiakirja 2B
Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri

Kohteen numero
Auton numero kalustolistalla
Kilometrihinta ilman arvonlisäveroa
Kilometrihinta arvonlisäverollisena

euroa/kilometri
euroa/kilometri
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TARJOUKSEN KALUSTOLIITE
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Tarjousasiakirja 2C

Ajoneuvoluokat
M1 Henkilöauto enintään 8 matkustajapaikkaa
M2 Linja-auto
kokonaispaino alle 5 tonnia
M3 Linja-auto
kokonaispaino yli 5 tonnia

Kaikkia ajoneuvoja koskevat vaatimukset ja pisteytys.
Kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot on huollettava siten, että niiden kaikki laitteet toimivat
moitteettomasti. Ajoneuvojen on oltava siistejä ja puhtaita. Lisäksi vaaditaan seuraavat asiat:
1
2
3
4
5
6

Turvavyöt jokaiselle matkustajalle
Alkolukko
Koulukyytitunnukset
Puhelin
Apuvälineiden ja matkatavaroiden säilytysmahdollisuus
Tukitangot ja kahvat sijoitettuna siten, että asiakas saa tukea autoon nousussa ja
poistumisessa
7 Lipunmyyntilaite, joka mahdollistaa maksamisen pankkikorteilla ja Matkahuollon korteilla
vuosimalli
1999
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011

(tämä pisteytys ei koske M3 luokan ajoneuvoja, joiden kokonaismassa ylittää 10 000 kg)
minimivaatimus
1 piste
2 pistettä
3 pistettä
4 pistettä
5 pistettä

M2 ja M3 luokan ajoneuvoja koskevat erityisvaatimukset
Talvikaudella käytettävä talvikäyttöön suunniteltuja renkaita. Minimiurasyvyys kaikissa pyörissä 3 mm

Kokonaispainoltaan yli 10 000 kg M3 luokan ajoneuvoja koskevat erityisvaatimukset ja pisteytys
Auton käsisammuttimen koko 6 kg.
Emissio
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5

minimivaatimus
0 pistettä
1 piste
3 pistettä
5 pistettä

JALASJÄRVEN KUNTA
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TARJOUKSEN KALUSTOLIITE

Tarjousasiakirja 2C

Liikennöitsijän nimi

Kalustoluettelo

rekisteri- ajoneuvo- käyttööntunnus
luokka
otto vv.kk.

emissioluokitus
yli 10 t. (M3)

istumapaikat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jos ajoneuvoa ei ole hankittu, kohta rekisteritunnus jätetään tyhjäksi.
Emissioluokitus täytetään vain yli 10 t M3 luokan ajoneuvojen kohdalla.
Moottorin emissioluokitus (Euro 1-5) löytyy auton rekisteriotteesta tai jos sitä ei ole
merkitty siihen, sen voi selvittää auton valmistajalta.
Ohessa suuntaa antava taulukko vuosimalleista, joissa euroluokitus on ollut voimassa
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5

1992
1995
1999
2005
2008

-1995
-1999
-2005
-2008
-2012

Euroluokitusta voidaan parantaa autoon asennettavalla lisälaitteella tai jos auton
moottori on vaihdettu.
Emissioluokituksen paraneminen ei vaikuta hintaan sopimuskaudella. Tarjouksessa
ilmoitettu emissioluokitus on minimivaatimus koko sopimuskauden ajan.
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1 SOPIJAOSAPUOLET
Ostaja:
Osoite:
Puhelin:
WWW:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköposti: xxx.xxxxxx@jalasjarvi.fi

Liikennöitsijä:
Osoite:
Puhelin:
Fax:
Sähköposti:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköposti:
Liikenteestä vastaava henkilö:
Puhelin:
Sähköposti:
2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ
Tällä sopimuksella Jalasjärven kunta ostaa 21.3.2011 julkaistun hankintailmoituksen
”Jalasjärven kunnan kuljetukset” mukaiset kuljetukset tarjouskilpailussa valitulta liikennöitsijältä ajalla 1.8.2011 – 31.7.2014 jonka järjestämiseen liikennöitsijä on tarjouksen tehdessään sitoutunut tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän ostoliikennesopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella, joita ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Tarjouspyyntö (tarjouskilpailuasiakirja nro 1A)
Tarjouspyynnön kohteet (tarjouskilpailuasiakirja 1B)
Tarjous (tarjouskilpailuasiakirja nro 2A)
Tarjouksen hintaliite (tarjouskilpailuasiakirja nro 2B)
Tarjouksen kalustoliite (tarjouskilpailuasiakirja nro 2C)

3
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Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys
on ostoliikennesopimus, tarjouspyyntö ja tarjous.
3 SOPIMUKSEN KOHDE
Kohteen numero
Kohteet on määritelty tarjouskilpailuasiakirjassa 1B
4 SOPIMUKSEN KESTO
Sopimuksen mukainen liikenne aloitetaan 1.8.2011 ja se päättyy 31.7.2014.
Liikennöinti tapahtuu peruskoulun koulupäivisin.
5 YHTEISTYÖSITOUMUS
Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat keskinäiseen yhteydenpitoon. Yhteistyön tavoitteena
on varmistaa asiakkaiden hyvä palvelu ja liikenteen häiriötön sujuminen.
Sitoumuksen mukaisesti ostaja tiedottaa liikennöitsijälle tiedossaan olevista asiakkaiden erityisistä tarpeista, niitä koskevista muutoksista ja muista sellaisista seikoista, jotka ovat omiaan parantamaan liikennöitsijän edellytyksiä täyttää sopimusvelvoitteensa.
Sitoumuksen mukaisesti liikennöitsijä sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan ostajalle
mahdollisista liikenteen hoitoon liittyvistä ongelmista samoin kuin palvelun kehittämiseen ja parantamiseen liittyvistä ideoistaan.
Liikennöitsijä sitoutuu osallistumaan ja antamaan kuljettajilleen mahdollisuuden osallistua kunnan järjestämään koulutukseen jonka tavoitteena on koululaiskuljetusten turvallisen, asiakaslähtöisen ja häiriöttömän hoitamisen edistäminen. Koulutusta voi olla 7
tuntia henkilöä kohti kalenterivuodessa.
6 LIIKENNÖINTI
Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen mukaisesti. Ennen sopimuksen allekirjoittamista ostaja ja liikennöitsijä ovat käyneet tarjouspyynnön liitteenä olleet reitit ja aikataulut läpi ja liikennöitsijä on hyväksynyt ne.
Kuljetusreitit suunnitellaan kunnassa ja ne käydään läpi liikennöitsijän kanssa ennen
liikennöinnin aloittamista. Ostaja toimittaa liikennöitsijälle/yhteenliittymälle luettelon kuljetusoppilaista ja oppilaiden noutopisteistä.
Liikennöitsijä voi esittää ostajalle ajoreittisuunnitelman kullekin viikonpäivälle ja reittien
kilometrimäärät ja ostaja hyväksyy esitetyt ajoreittisuunnitelmat. Normaalista poikkeavat kuljetukset on aina sovittava ostajan kanssa. Oppilaat tai oppilaiden huoltajat eivät
voi tilata kuljetuksia.
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Neuvoteltuaan liikennöitsijän kanssa ostaja voi tehdä vähäisiä muutoksia liikenteen
sopimuksen mukaiseen reittiin/toiminta-alueeseen ja aikatauluun, mikäli olosuhteet tai
liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Muutoksen vaikutus (lisäys tai
vähennys) viikoittaiseen ajotuntien/kilometrien määrään saa olla enintään 20 %. Liikennöinnissä tapahtuneiden muutosten vaikutus liikennöintikorvaukseen lasketaan tarjousasiakirjassa 2B määritellyn hinnan perusteella.
Liikenteen muutokset eivät saa vaikeuttaa tai estää liikennöitsijän muuta liikennettä
koskevien velvoitteiden hoitamista. Muutoksia tehtäessä on otettava huomioon työehtosopimusten, ajo- ja lepoaika-asetuksen sekä työaikalain määräykset.
Liikennepalvelun tulee täyttää sovitut laatuvaatimukset. Liikenteessä käytettävien ajoneuvojen tulee täyttää sovitut vaatimukset. Liikennöitsijä sitoutuu olemaan käyttämättä
kuljetuksissa kuljettajia, Joista tulee toistuvasti kielteistä asiakaspalautetta sopimuskaudella tai joista on tullut toistuvaa kielteistä asiakaspalautetta aikaisemmilla sopimuskausilla.
Liikennöitsijällä on oikeus käyttää vakituisesti alihankkijanaan tässä sopimuksessa
mainittua liikennöitsijää. Liikennöitsijä voi myös kesken sopimuskauden ottaa ostajan
suostumuksella vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikennöitsijän. Ostaja voi kuitenkin kieltää alihankkijan käyttämisen, jos esitetty alihankkija ei täytä ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia.
Liikennöitsijä voi ilman ostajan suostumusta häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti käyttää alihankkijanaan myös muuta kuin ostoliikennesopimuksessa mainittua liikennöitsijää. Tästä tulee kuitenkin ilmoittaa viivytyksettä ostajalle.
Alihankintana ajettavan liikenteen tulee täyttää tässä sopimuksessa määritellyt edellytykset. Liikennöitsijä vastaa alihankkijan toimista kuin omistaan.
Liikennöitsijällä on velvollisuus kuljettaa sopimuksen mukaisessa liikenteessä ostajan
nimeämien organisaatioiden toimeksiannosta myös tavaraa niin, että se ei haittaa matkustajien kuljetusta.
Liikuntavälineiden kuljettaminen kuuluu koulukuljetuksiin.
7 LIIKENNÖITSIJÄN VASTUU
Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja annettavien tietojen oikeellisuudesta
sekä myös ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista.
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Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea
kuukautta vanhempia





todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
Lisäksi liikennöitsijä toimittaa ennen sopimuksen tekoa tilaajavastuulain edellyttämän selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista.

Jos tarjoajana on yhteenliittymä, em. todistukset tulee esittää jokaisesta yhteenliittymään osallistuvasta liikennöitsijästä. Jos tarjoaja käyttää alihankkijoita, em. tiedot tulee
esittää pyydettäessä jokaisesta alihankintaa hoitavasta liikennöitsijästä.
Liikennöitsijä vastaa työnantajana henkilökuntansa tehtävien asianmukaisesta hoidosta niin ostajalle kuin ulkopuolisillekin. Liikennöitsijä sitoutuu valvomaan asiakaspalvelun asianmukaisuutta ja ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, jos epäkohtia ilmenee.
Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että
sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikennöitsijä on muutoin rikkonut sopimusta.
Liikennöitsijä vastaa myös matkustajille tai ulkopuolisille aiheuttamastaan vahingosta.
Yhteenliittymän osakkaat ovat yhteisvastuussa ostajalle tässä sopimuksessa asetettujen velvoitteiden täyttämisestä. Yhteenliittymän osakkaat vastaavat yhteisesti myös ostajalle aiheuttamistaan vahingoista. Mahdollisen alihankkijan toimista liikennöitsijä vastaa kuin omistaan.
Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä,
ettei liikennettä voida hoitaa sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen
esteen johdosta taikka, jos liikennöinti estyy liikennöitsijää koskevan lakon, työsulun tai
muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta.
Liikennöitsijän tulee ilmoittaa ostajalle joukkoliikennelain mukainen liikenteestä vastaava henkilö, joka lain mukaan tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen liikenteen harjoittamista.
8 OSTAJAN VASTUU
Ostaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on
velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja
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on rikkonut sopimusta.
Ostaja ja muut osapuolet ovat velvollisia maksamaan liikennöitsijälle ostoliikennesopimuksen mukaisen korvauksen sisältäen kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Ajamattomaksi vuoroksi ei kuitenkaan lasketa vuoroja, joilla vuoron ajaminen keskeytyy tai lähtö myöhästyy liikennöitsijästä riippumattomasta syystä kuten esimerkiksi jatkoyhteyksiä turvattaessa, taikka jos sen keskeytyksestä tai lähdön myöhästymisestä huolimatta voidaan katsoa
olennaisilta osin täyttäneen alkuperäisen tarkoituksensa matkustajille annettuna palveluna.
Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä.
Poikkeuksellisten koulupäivien mahdollisesti peruttavat ajovuorot ilmoitetaan liikennöitsijälle etukäteen ja ko. päivän kuljetuskorvaus maksetaan toteutuneen suoritteen mukaan.
9 LIIKENNÖINTIKORVAUS
Liikennöintikorvaus on tässä sopimuksessa sidottu tilastokeskuksen laatimaan linjaautoliikenteen osalta kustannusindeksiin linja-autoliikenteen vakiovuoroliikenteen
osaindeksiin ja taksiliikenteen osalta taksiliikenteen kustannusindeksiin.
Liikennöintikorvaus perustuu toteutuneiden suoritteiden määrään. Liikennöintikorvaus
on ostoliikennesopimuksessa sidottu Tilastokeskuksen laatimaan taksiliikenteen/linjaautoliikenteen kustannusindeksin seuraavasti:
Tämän sopimuksen mukaista arvonlisäverotonta liikennöintikorvausta muutetaan kustannusindeksin muutosta vastaavasti. Korvauksen suuruus saadaan, kun perusindeksiä verrataan tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksi on korkeampi tai alempi kuin
perusindeksi, peruskorvausta korotetaan tai alennetaan vastaavasti.
Tarkistettu liikennöintikorvaus lasketaan seuraavasti: Perusindeksinä on vuoden 2011
huhtikuun indeksiluku. Tarkistusindeksi on kunkin vuoden huhtikuun indeksiluku. Tarkistettu arvonlisäveroton liikennöintikorvaus saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja osamäärällä kerrotaan peruskorvaus.
Tarkistettua liikennöintikorvausta maksetaan tarkistusajankohtaa seuraavan elokuun
alusta lukien.
Liikennöinnistä maksettava korvaus on ________( tarjouspyynnön ja tarjouksen
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mukaiset korvaukset perusteineen)
Peruuntuneita kyytejä ei korvata. Liikennöitsijä perii itse matkansa maksavilta matkustajilta omavastuuosuudet tai joukkoliikennetaksan mukaiset asiakasmaksut. Liikennöintikorvausta vähennetään saatujen lipputulojen mukaisesti. Matkustajilta perittävät maksut määrää ostaja. Pankin, luottokorttiyhtiöiden tai Matkahuollon perimät palkkiot kuuluvat ostajan maksettaviksi, ja liikennöitsijä voi huomioida ne laskuttaessaan ostajaa.
10 MAKSUEHTO JA LASKUTUS
Liikennöitsijä laskuttaa sopimuksen mukaisen korvauksen kalenterikuukausittain
jälkikäteen ostajalle. Lasku lähetetään ostajalle osoitteeseen: Jalasjärven kunta, sivistysosasto, PL 12, 61601 JALASJÄRVI.
Laskun liitteenä on oltava luotettava ja selkeästi eritelty selvitys laskutuskauden aikana
kerätyistä asiakastuloista, ajetuista kilometreistä, ajopäivistä ja matkustajamääristä.
Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää
erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun
liikennöitsijä laiminlyö sopimusvelvoitteensa.
Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikennöitsijälle erillinen selvitys täysimääräisestä
liikennöintikorvauksesta tehdystä vähennyksestä, pidätyksestä tai kuittauksesta.
Laskun maksuehto on 14 päivää netto. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun
lasku on saapunut ostajalle.
Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen.
11 KALUSTO JA KULJETUSPALVELUN LAATU
11.1 Liikennöintivelvollisuus
Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä
asiakirjoissa määritellyn liikenteen. Kuljetusten toimitustarkkuuden osalta asiakkaan
odotusaika noudettaessa ei saa ylittää 15 minuuttia.
Asiakkaan on oltava valmiina kuljetukseen sillä hetkellä, kun kuljetuksen lähtöaika on
sovittu. Ehdotonta perille saapumisaikaa ei saa ylittää.
Vuorojen jäädessä ajamatta ostaja voi vähentää liikennöintikorvauksen määrän, joka
vastaa ajamattomien vuorojen laskennallista osuutta korvauksesta.
Vuoro katsotaan ajamattomaksi myös, jos liikennöinnissä on käytetty tässä sopimuksessa määritellystä merkittävästi poikkeavaa kalustoa tai henkilöstöä jota ostaja ei ole
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hyväksynyt, liikennöinnissä rikotaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä koulu- ja
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä tai jos lähtö myöhästyy vähintään viisitoista (15) minuuttia tai jos auto lähtee etuajassa.
Kaluston poikkeavuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen.
Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Mikäli liikennöitsijä on tarjouksessaan esittänyt kohteen aikatauluun muutoksia ja ostaja on ne hyväksynyt,
tulee muutettu aikataulu ottaa kokonaisuudessaan ostoliikennesopimuksen liitteeksi.
Liikennepalvelun tulee täyttää sovitut laatuvaatimukset.
11.2 Asiakaspalvelu
Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena
on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. Asiakaspalvelun sekä asiakkaiden kohtelun tulee
olla ystävällistä ja asiallista.
Kuljettajalla tulee olla asianmukainen suomen kielen taito. Matkustajia tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen liittyvissä asioissa.
Vammaisten, vanhusten ja lasten erityistarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa
huomioon.
Kuljettajan tulee kertoa tarvittaessa, mistä matkustaja voi saada lisätietoja matkustamiseen liittyvistä asioista.
Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää sen
ostajalle. Asiakaspalvelun laatuvaatimuksia kuvataan tarkemmin tarjouspyynnössä.
11.3 Häiriötilanteet
Kuljettajan on ilmoitettava häiriötilanteesta (esimerkiksi rikkoutunut auto, 15 minuutin
ylittävä myöhästyminen, yllättävä lisäkaluston tarve) koulukuljetuksen etukäteen
tilanneille.
Kuljettajan on tiedotettava matkustajille häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta.
Häiriötilanteessa kuljettajan on tarvittaessa järjestettävä matkustajien jatkokuljetus.
Matkustajien aiheuttamat häiriötilanteet kuljettajan on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan keskustelemalla häiriön aiheuttajan kanssa.
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Mikäli häiriön aiheuttaja kuljettajan kehotuksesta huolimatta jatkaa häiritsevää käyttäytymistään, on kuljettajalla harkintansa mukaan oikeus poistaa häiriötä aiheuttavat matkustajat autosta, kuitenkin niin, ettei syyllistytä heitteillejättöön.
Koulukiusaustapauksista on aina ilmoitettava koululle.
Ostaja ei vastaa matkustajien mahdollisesti aiheuttamista henkilövahingoista tai vahingoista liikennöitsijän kalustolle tai muulle omaisuudelle.
11.4 Kalustovaatimukset
Liikenteessä noudatetaan LVM:n asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä.
Ajoneuvot on huollettava siten, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Ajoneuvojen on oltava siistejä ja puhtaita.
Tupakointi autoissa on kokonaan kielletty.
Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää tarjouspyynnön asiakirja nro 2C mukaiset vaatimukset.
Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi
tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa autokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä
ilmoittaa ostajalle, jos tällaisia autoja käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä
päivänä.
Mikäli sopimuksesta poikkeavan kaluston käyttö on toistuvaa tai se kestää pitempään
kuin neljä päivää, ostajalla on oikeus pienentää kuukausittaista liikennöintikorvausta
siinä suhteessa kuin liikennöintipalvelujen katsotaan huonontuneen, enintään kuitenkin
20 % maksamastaan päivittäisestä liikennöintikorvauksesta.
Mikäli sopimuksesta poikkeavan kaluston käyttö on usein toistuvaa tai se voidaan katsoa jatkuvaksi, ostajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus (kohta 12.1 jäljempänä).
11.5 Kuljettajan toiminnalle asetettavat vaatimukset
Liikennöitsijä tai hänen palveluksessaan oleva ei saa oikeudettomasti ilmaista eikä
käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän tässä tehtävässään on saanut tietää asiakkaan liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisyyteen kuuluvista seikoista kuten terveydentila, jollei laissa muuta säädetä.
Salassapitovelvollisuus säilyy liikenteenharjoittamisen tai kuljettajana toimimisen päätyttyä.
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Kuljettajan toiminnalle asetettavia vaatimuksia kuvataan tarkemmin tarjouspyynnön
palvelukuvauksessa (tarjouspyynnön asiakirja nro 2).
11.6 Tiedonsiirto- ja maksulaitevaatimukset
Autossa olevien tiedonsiirto- ja maksulaitteiden tulee täyttää tarjouspyynnön asiakirja
1A mukaiset vaatimukset.
11.7 Varakalusto
Varakaluston tulee täyttää tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset.
11.8 Alihankinta
Liikennöitsijällä on oikeus liikennepalvelun tuottamisessa käyttää alihankkijanaan
seuraavia liikennöitsijöitä:
Muutoksiin on saatava ostajan kirjallinen suostumus.
12 LIIKENNÖINNIN VALVONTA, SEURANTA JA KOULUTUS
12.1 Valvonta ja seuranta
Ostaja valvoo ostoliikenteen toimivuutta sekä kalustoa ja palvelutasoa koskevien
määräysten noudattamista.
Ostajalla on oikeus
tarkastaa ostoliikenteestä saatavia tuloja koskevia ja autojen käyttöön liittyviä
asiakirjoja ja saada nähdäkseen niistä tietokannoissa olevia tietoja sekä ottaa
niistä jäljennöksiä ja otteita
tutustua liikennöitsijän autoihin. Kuljettaja ja liikennöitsijä ovat velvollisia raportoimaan saamastaan asiakaspalautteesta ostajalle ja ostaja voi kerätä asiakaspalautetta
myös esim. asiakaskyselyillä tai puhelinhaastatteluilla. Liikennöitsijän henkilökunnan
tulee tarvittaessa avustaa seurantatutkimusten teossa ja asiakaspalautteen keräämisessä.
Ostaja voi suorittaa kustannuksellaan liikenteen laadun arvioimiseksi ja yleiseksi kehittämiseksi tarvittavat tutkimukset. Osana tutkimusta on käyttäjäpalautteen hankkiminen.
Liikennöitsijän henkilökunta on velvollinen avustamaan tarvittaessa tutkimuksen teossa
ja asiakaspalautteen keräämisessä. Tästä ei makseta erillistä korvausta.
12.2 Seurantakokoukset
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Sopimuskauden alussa järjestetään seurannan ja toiminnan kehittämiseksi ostajan
ja liikennöitsijän välillä yhteinen seurantakokous. Tämän jälkeen seurantakokouksia
järjestetään tarpeen vaatiessa. Seurantakokouksen kutsuu koolle ostaja.
12.3 Koulutus
Ostajalla on oikeus järjestää kustannuksellaan tämän sopimuksen kuljetustehtäviin
liittyvää koulutusta, kuitenkin enintään 7 tuntia/kuljettaja/kalenterivuosi johon
liikennöitsijän henkilökunta on velvollinen osallistumaan. Koulutustilaisuuksien
palkkakustannuksista vastaa kukin liikennöitsijä henkilökuntansa osalta.
13 SOPIMUKSEN PURKAMINEN
13.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen
Ostajalla on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli
1. Liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordi- tai yrityssaneeraushakemus on saatettu vireille,
2. Liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan,
3. Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden tai lupaan ei myönnetä liikennöitsijän liikenteen hoidon edellyttämää automäärän lisäystä,
4. Liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen
liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä,
5. Liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä,
6. Liikennöitsijän toistuvasti laiminlyödessä liikenteen säännöllisyyttä, palvelun laatua tai autokalustoa koskevia määräyksiä taikka muutoin oleellisesti rikkoessa
sopimusta, tulee ostajan antaa tästä kirjallinen huomautus. Ellei liikennöitsijä kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii
laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus.
7. Liikennöitsijä muutoin rikkoo tätä sopimusta eikä liikennöitsijä viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään saatuaan siitä ostajalta kirjallisen huomautuksen.
8. Ostajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta
kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä. Jos sopimus perutaan em. syystä, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen
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13.2 Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen
Liikennöitsijällä on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli
1. Ostaja laiminlyö tämän sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa tai
2. Ostaja muutoin olennaisesti rikkoo tätä sopimusta, eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään saatuaan siitä liikennöitsijältä kirjallisen huomautuksen.
13.3 Molempien osapuolten oikeus sopimuksen purkamiseen
Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu
kesken sopimuskauden olennainen muutos, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus.
Ennen purkutoimiin ryhtymistä osapuolten on neuvoteltava keskenään. Sopimus purkautuu kuukauden sisällä siitä, kun sitä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle.
Purkuilmoitukseen on liitettävä selvitys olosuhteiden muutoksesta. Mikäli tässä kohdassa mainittu purkuperuste rajoittuu vain tiettyyn sopimuksen tarkoittamaan kohtaan,
sopimus voidaan purkaa vain tämän kohteen osalta.
Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen
noudattamatta jättäminen johtuu sodasta, liikekannallepanosta, poikkeuksellisista
luonnonvoimista tai muusta vaikutuksiltaan niihin verrattavista sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä.
13.4 Vahingonkorvausvelvollisuus
Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan välittömät vahingot ja kustannukset, joka
aiheutuvat siitä, että sopimuksen mukainen kuljetus jää suorittamatta tai keskeytyy
liikennöitsijästä johtuvasta syystä tai että liikennöitsijä on muutoin rikkonut tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai jos sopimus purkautuu kohdassa 13.1 mainitusta syystä.
Liikennöitsijän korvausvelvollisuus kattaa myös ostajan matkustajalle kuljetuksen
myöhästymisestä korvaamat välittömät vahingot ja kustannukset, jotka ovat syntyneet
liikennöitsijästä johtuvasta syystä.
Tämän sopimuksen purkautuessa kohdassa 13.2 mainitusta syystä on ostaja
velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksensa liikennöitsijälle aiheuttamat välittömät
vahingot ja kustannukset.
Sopimuksen päättyessä edellä kohdassa 13.3 mainitulla perusteella, ei kummallakaan
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osapuolella ole oikeutta saada korvausta sopimuksen ennenaikaisen päättymisen
mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai kustannuksista taikka muista vahingoista.
14 SOPIMUSMUUTOKSET
Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisella, molemman osapuolen
allekirjoittamalla lisäsopimuksella.
15 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta.
16 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Tähän sopimukseen sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa
olevaan lakia. Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään etelä-pohjanmaan
käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
17 SOPIMUSKAPPALEET
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
osapuolelle.

………………………………..lla ….. päivänä …….…....kuuta 2011

OSTAJA LIIKENNÖITSIJÄ

………………………………….. ……………..………………..

SOPIMUKSEN LIITTEET
Tarjouspyyntö (tarjouskilpailuasiakirja nro 1A)
Tarjouspyynnön kohteet (tarjouskilpailuasiakirja 1B)
Tarjous (tarjouskilpailuasiakirja nro 2A)
Tarjouksen hintaliite (tarjouskilpailuasiakirja nro 2B)
Tarjouksen kalustoliite (tarjouskilpailuasiakirja nro 2C)
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