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EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 372214
Päiväys 29.11.2021

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 372214
Esikoulu- ja koulukuljetukset 1.8.2022-31.7.2025 + 1 v. optio
I Kohta: Hankintaviranomainen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi

Jämijärven kunta

Kansallinen yritys- ja
yhteisötunnus

0133127-4

Postitoimipaikka

Jämijärvi

Maa

Suomi

Sähköpostiosoite

markus.ojakoski@jamijarvi.fi

NUTS-koodi

Manner-Suomi FI1

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

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta
osoitteesta
https://tarjouspalvelu.fi/jamijarvi?id=372214&tpk=fe03f042-1b7a-43a7-a1325f5ee66c17bc
Lisätietoja saa
Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
Sähköisesti osoitteessa
https://tarjouspalvelu.fi/jamijarvi?id=372214&tpk=fe03f042-1b7a-43a7-a1325f5ee66c17bc

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde
Hankinnan kohde
II.1 Hankinnan laajuus

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970
jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi
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KH 29.11.2021 § 160
KV 13.12.2021 § 53

Jämijärven kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 372214
Päiväys 29.11.2021

II.1.1) Nimi
Esikoulu- ja koulukuljetukset 1.8.2022-31.7.2025 + 1 v. optio
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi
Päänimikkeistö
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970
jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi
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Jämijärven kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 372214
Päiväys 29.11.2021

II.1.4) Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Jämijärven kunnan esikoulu- ja koulukuljetukset (jäljempänä
"koulukuljetukset") lukuvuosille 2022-2023 – 2024-2025. Hankintayksiköllä on lisäksi
oikeus jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden optiokaudella. Hankintayksikkö päättää
option käyttöönotosta erikseen sopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla.
Palveluntuottaja vastaa kaikista Jämijärven kunnan koulukuljetuksista kesällä 2022
valmistuvalle uudelle Jämijärven keskuskoulun koulurakennukselle, joka sijaitsee
osoitteessa Koulutie 6, 38800 Jämijärvi. Koulukuljetuksessa kuljetetaan
esikoululaisia sekä oppilaita kaikilta perusopetusluokilta 1-9. Kuljetusten piiriin
kuuluu tämän hetkisen arvion mukaan 112 oppilasta, mutta kuljetusmäärät voivat
muuttua sopimuskauden aikana.
Koulukuljetuksissa kuljetetaan ainoastaan Jämijärven keskuskoulun oppilaita eivätkä
reitit ole avoinna muille matkustajille. Oppilailla ei ole käytössä matkakortteja, vaan
oppilaan oikeus kuljetukseen tarkistetaan kuljettajille jaettavasta listasta.
Kuljetukset toteutetaan pääasiassa arkipäivinä (ma-pe) aamuisin ennen koulua ja
iltapäivisin koulun jälkeen. Palveluntuottaja vastaa myös mahdollisista
peruskuljetuksista aikataulullisesti poikkeavista koulukuljetuksista, kuten
lauantaikoulupäivistä ja juhlapäivien erityisvuoroista sekä mahdollisista muista
oppilaiden kuljetuksista esim. tapahtumiin. Koulupäivät vahvistetaan vuosittain
etukäteen (esim. lukuvuonna 2021-2022 työpäiviä on yhteensä 188 (90
syyslukukaudella ja 98 kevätlukukaudella)).
Tarjouspyynnön liitteenä on alustava kartta lukuvuoden 2022-2023
koulukuljetuksista. Kartan merkinnät eivät kaikilta osin vastaa pysäkkien tarkkoja
sijainteja, vaan kartta on suuntaa antava.
Alustavat aikataulut:
Kaikkien oppilaiden (0-9 lk) koulu alkaa 8.30
0-2 lk oppilaiden koulu päättyy klo 12.30 tai 13.30
3-6 lk oppilaiden koulu päättyy klo 12.30 tai 13.30
7-9 lk oppilaiden koulu päättyy klo 13.30 tai 15.30
Perjantaisin melkein kaikkien oppilaiden koulu päättyy klo 13.30. Tarjouspyynnön
liitteenä on lukuvuoden 2021-2022 kuljetussuunnitelma, josta käy ilmi tämän hetkiset
reitit. Tarkoituksena on antaa tarjoajalle suuntaa antavaa tietoa, johon perustuen
tarjoaja pystyy antamaan tarjouksessaan kuljetuksille päivähinnan. Selvyyden vuoksi
todetaan, että tällä hetkellä oppilaita kuljetetaan vielä kahdelle eri koululle
(Keskuskoulu Koulutie 6 ja Tykköön toimipiste Tykkööntie 542 A), kun taas
hankinnan kohteena olevat kuljetukset tulevat kohdistumaan ainoastaan uudelle
koulurakennukselle Koulutielle.
Tilaaja vahvistaa lukuvuosittain koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat ja laatii
oppilasluettelot osoitetietoineen, joista käyvät ilmi kunkin kuljetuksessa olevan
oppilaan koulun alkamis- ja päättymisajat. Valittu palveluntuottaja laatii lopulliset reitit
ja kuljetussuunnitelman lukuvuosittain, jonka tilaaja hyväksyy. Reittien ja
kuljetussuunnitelman laatimisessa tulee huomioida, että kuljetukset toteutetaan
perusopetuslain ja Jämijärven kunnan sivistyslautakunnan hyväksymien
peruskoulujen koulukuljetuksia koskevien periaatteiden mukaisesti (mm. oppilaiden
enimmäisodotusajat).
Tilaajalla on oikeus edellyttää muutoksia reitteihin, jos kuljetettavissa oppilaissa
tapahtuu muutoksia. Päivähintaa voidaan tarkastaa ennen sopimuksen mukaisten
kuljetusten alkamista 1.8.2022 ja sen jälkeen vuosittain lukuvuoden alussa todellista
volyymia vastaavaksi siten, kuin tarjouspyynnön liitteenä olevassa
sopimusluonnoksessa on tarkemmin kuvattu.
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Jämijärven kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 372214
Päiväys 29.11.2021

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin
II.2.3) Suorituspaikka
NUTS-koodi
Manner-Suomi FI1

II.2.4) Kuvaus hankinnasta
Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.
II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus
Sopimuskausi on voimassa 1.8.2022 - 31.7.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan
jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella 1.8.2025 - 31.7.2026. Hankintayksikkö
päättää option käyttöönotosta erikseen sopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla.
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään
Ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet
Kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista
Päivähinnalla toteutettavien koulukuljetusten lisäksi Palveluntuottajalta voidaan tilata
yksittäisiä kuljetuksia koskien muita kouluun liittyviä matkoja (ml. esim. koulun
ulkopuoliset urheilutapahtumat jne). Yksittäistilauksista maksetaan
yksikköhintaperusteisesti (€/km).
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä
sähköinen luettelo
Ei
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II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai
ohjelmaan
Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset
tiedot
III.1) Osallistumisvaatimukset
III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

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
30.01.2022 18:00 (UTC +02:00)
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
Päivämäärä
31.01.2022 09:00
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VI Kohta: Täydentävät tiedot
VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta
Ei

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot
Huom. Markkinaoikeuden posti- ja käyntiosoite muuttuu 27.12.2021 alkaen:
Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

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
372214
Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä
Halvin hinta
Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot
Syöttölomakkeella
Hankintamenettely
Lisätietokysymykset
Lisätietokysymykset on lähetettävä 07.01.2022 12:00 mennessä
Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
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Lisätiedot
Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät
myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun
varmistamiseksi muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Kysyjän nimeä tai muita
tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.
Lisätietokysymykset ja niihin annetut vastaukset muodostavat osan tarjouspyyntöä. Tarjoajan
vastuulla on tutustua esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin ja ottaa ne
huomioon tarjousta antaessaan.
Liikesalaisuustiedot
Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja
vertailutaulukkovaiheessa)
Kyllä

Muut ehdot

Tarjouspyynnön muut ehdot

Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Tilaajavastuulain mukaiset
selvitykset
Tarjoajan tulee täyttää tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja
vastuusta ulkopuolista
työvoimaa käytettäessä
annetun lain (1233/2006)
mukaiset vaatimukset.
Tarjoaja vakuuttaa, että se
täyttää tilaajavastuulain
mukaiset vaatimukset.
Tarjoajan tulee toimittaa
pyynnöstä hankintayksikölle
tarvittavat selvitykset
vaatimuksen täyttymisen
arvioimiseksi. Hankintayksikkö
hankkii omatoimisesti
todistukset, selvitykset ja muut
tiedot, jotka hankintayksikkö
voi saada Suomen tai muun
Euroopan talousalueen valtion
maksuttomasta tietokannasta.

Kyllä

Rikosrekisteriotteet
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Hankintayksiköllä on
velvollisuus selvittää
hankintalain 80 §:n mukaisten
pakollisten
poissulkuperusteiden
olemassaolo ennen
hankintasopimuksen
allekirjoittamista. Tarjoajan
tulee varautua toimittamaan
rikosrekisterilain (770/1993) 6
§:n 8 momentissa ja 6 b §:ssä
tarkoitetut otteet tarjoajan ja
sen hallinto-, johto ja
valvontaelimen jäsenistä sekä
edustus-, päätös- ja
valvontavaltaa käyttävistä
henkilöistä. Mikäli tarjoaja on
ryhmittymä, tulee
rikosrekisteriotteet toimittaa
kaikista ryhmittymän jäsenistä.

Kyllä

Rikostaustaotteet
Tarjoaja vakuuttaa
selvittäneensä hankinnan
kohteena olevien
koulukuljetuksien
suorittamiseen osallistuvan
henkilöstönsä rikostaustan
lasten parissa työskentelevien
rikollisen taustan
tarkistamisesta annetun lain
(504/2002) mukaisesti ennen
sopimuksen mukaisten
palveluiden suorittamista.

Kyllä

Hankinnan kohteen kriteerit
Koulukuljetuspalvelut
Koulukuljetusten päivähinta (alv 0 %)
Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan
MinimiMaksimivaatimus vaatimus
€/
päivä
Tarjoajan tulee antaa yksi
päivähinta riippumatta
mahdollisesta vaihtelusta
viikonpäivien välillä.
Hankinnassa on kyse arvion
mukaan 1 800 kilometrin
ajomäärästä viikossa. Mikäli
kuljetussuunnitelman
mukainen
kokonaiskilometrimäärä
viikkotasolla (ma-pe)
tarkasteltuna ylittää tai alittaa
1 800 kilometriä, voidaan
hintaa tarkistaa yhdellä ja
puolella (1,5) eurolla kilometriä
kohden (1,5 €/km). Vähennys
tai lisäys kilometrimäärässä
jaetaan viidellä ja
jakotuloksella muutetaan
päivähintaa muutosta
vastaavaksi.
Lisäkuljetusten yksikköhinta (alv 0 %)
Kohteen hinta kysytään, mutta se ei vaikuta vertailuhintaan
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MinimiMaksimivaatimus vaatimus
€ / km

Yleiset kriteerit/tiedot
Minimivaatimus

Maksimivaatimus

Koulukuljetuspalveluita
koskevat
vähimmäisvaatimukset
Tarjoaja sitoutuu toteuttamaan
koulukuljetukset turvallisesti ja
soveltuvaa lainsäädäntöä
noudattaen.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa
tutustuneensa tarjouspyynnön
liitteenä oleviin Jämijärven
kunnan esi- ja
perusopetuksen oppilaiden
koulukuljetuksia koskeviin
periaatteisiin (1.8.2020
alkaen) ja sitoutuu
noudattamaan niitä palvelua
suorittaessaan.

Kyllä

Tarjoaja vakuuttaa, että sillä
on viimeistään
sopimuskauden alkaessa
riittävät resurssit (henkilöstö ja
kalusto) toteuttaa hankinnan
kohde (koulukuljetukset)
tarjouspyynnössä asetettujen
vaatimusten mukaisesti.

Kyllä

Jos kyllä
Lataa tähän
vapaamuotoinen selvitys
siitä, millaisella kalustolla ja
henkilöstöllä palvelu
aiotaan toteuttaa.
Oppilaiden koulukuljetuksen
odottamista koskevien aikojen
(odotusaikojen) tulee olla
kohtuullisia. Tarjoaja sitoutuu
siihen, että koulun päättyessä
koulukuljetus lähtee 15
minuutin kuluessa
kyydityksessä olevien
oppilaiden koulun
päättymisestä. Viivästysten
osalta noudatetaan
sopimusluonnoksessa
kuvattua menettelyä.

Ladattava

Kyllä

Muut vaatimukset
Tarjoaja hyväksyy
tarjouspyynnön liitteenä
olevan sopimusluonnoksen
sellaisenaan ilman varaumia.

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy, että
sopimuksessa sovelletaan
JYSE 2014 Palvelut (huhtikuu
2017 / päivitysversio) -ehtoja
niiltä osin, kun ne eivät ole
ristiriidassa tarjouspyynnön
liitteenä olevan
sopimusluonnoksen kanssa.

Kyllä
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Tilaajan käsityksen mukaan
osa koulukuljetuksen piiriin
kuuluvista reiteistä ajetaan
huonokuntoisilla sorateillä.
Tarjoaja vakuuttaa
tutustuneensa riittävässä
laajuudessa teiden kuntoon
ennen tarjouksen jättämistä ja
ottaneensa huomioon tähän
liittyvät seikat tarjousta
jättäessään.

10/11

Kyllä

Muut tiedot
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:
Hankintayksikkö
1. Avaa tarjoukset
2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset ESPD-lomakkeen tiedoista ja
tarjouslomakkeesta
3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
4. Vertailee tarjoukset
5. Valitsee parhaan tarjouksen
6. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille
7. Pyytää ja tarkastaa parhaan tarjouksen antajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja
selvitykset
8. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa.

Hylkäämisperusteet
Tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste,
suljetaan tarjouskilpailusta. Tilaajalla on lisäksi oikeus sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta, jos
sitä koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.
Jos tarjoaja ei täytä tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, tarjoaja suljetaan
tarjouskilpailusta.
Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä
kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt
tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tarjoajien
huomiota kiinnitetään siihen, että hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on
tarjouspyynnön vastainen ja siten vertailukelvoton.
Sopimusmenettely
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös
perusteluineen tiedoksi.
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Asiakirjojen julkisuus
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Tarjoajan tulee merkitä tarjoukseensa selkeästi liikesalaisuuksiksi katsomansa
tiedot ja erottaa nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessa.
Tarjouksen vertailuhinta ei voi olla liikesalaisuus ja tieto tarjousten vertailussa käytetystä
kokonaishinnasta on aina annettava. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Päätöksenteon perusteet
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta.
Tarjouksen vertailuhinta on tarjoajan päivähinta koulukuljetuksille. Tarjoaja, jolla on alin
vertailuhinta, valitaan Palveluntuottajaksi.
Muut asiat
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta
tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Liitteet ja linkit
Liitetiedostot
espd_372214.pdf

Jämijärven kunta
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
0133127-4

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 02572970
jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi

