KYSYMYKSET JA VASTAUKSET.
TARJOUSPYYNTÖ. OPETUSTOIMEN KULJETUKSET
1.8.2017-31.12.2019 JA OPTIONA VUOSILLE 2020, 2021 SEKÄ 2022
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli toimitettava viimeistään perjantaihin 24.3.2017 klo
12:00 Suomen aikaa mennessä sähköpostilla osoitteeseen sivistystoimisto@ilmajoki.fi.
Vastausten tuli olla nähtävillä viimeistään perjantaina 31.3.2017 klo 16:00 mennessä kunnan
kotisivuilla osoitteessa: http://www.ilmajoki.fi/tarjouspyynnot. Myös mahdolliset korjaukset ja
täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan samassa yhteydessä.
1. Onko tuo reitin 4 kalustovaatimus oikein (12?)
- Kyllä. Reitillä edellytetään 12-paikkaista autoa.
2. Kun on ilmoitettu kohteissa oppilasmäärä esim. 22 oppilasta ja kaluston
paikkalukumääräksi riittää vähintään 13-paikkainen ajoneuvo, oppilaitako
ei ole yhtä aikaa kyydissä 22?
- Oppilaat eivät ole yhtä aikaa kyydissä.
3. Mihin kellonaikoihin koulut alkavat ja mihin aikoihin paluu kuljetuksia
suoritetaan?
- Koulujen aloitusajat syyslukukauden 2017 osalta eivät vielä ole
määräytyneet. Kellonajat täsmentyvät ennen seuraavan lukuvuoden alkua.
4. Saisinko osoiteluettelon?
- Jo tarjouspyynnössä ilmoitetaan ettei osoitteita anneta. Tämä johtuu
tietosuojasyistä.
5. Mitä tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä lisäkilometrillä?
- Lisäkilometrihinnalla tarkoitetaan reitityksen teon jälkeisiä yksittäisiä, eipysyväisluontoisia kilometrejä.
- Vertaa kuitenkin muutoskilometrihinta. Tällöin on kyse seuraavasta: Ostajan
Liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa, jos reitin liikennöintiä
on muutettu. Muutos voi merkitä maksettavan korvauksen lisäämistä tai
vähentämistä. Mikäli kohteiden/reittien pituus muuttuu pysyväisluontoisesti
sopimuskauden aikana Ostajasta johtuvista syistä (esim. oppilaiden määrän
muutokset, lukujärjestysmuutokset) yli 5 %, neuvotellaan muutoksen
vaikutuksista sopimushintaan erikseen. Muutoshinnan lähtökohtana on
tarjouksessa ilmoitettu muutoskilometrihinta.
6. Miten kontrolloidaan ilmoitettuja Euroluokkia?
- Ostajalla on oikeus tarkistaa käytettävä kalusto milloin tahansa
sopimuskauden aikana, (Tarjousasiakirja nro 3, kohta 6). Päästöluokka
(Euro-luokka) näkyy yleensä rekisteröintitodistuksessa (I-osan [tekninen osa]
"Erikoisehdot ja huomautukset" -kohta). Jos päästöluokkatieto puuttuu ko.
kohdasta,
tieto
pitää
täydentää
rekisteröintitodistukseen
katsastustoimipaikalla.
Jos ajoneuvoon on tehty (tai tehdään) teknisiä lisäyksiä, joiden avulla
vaadittu Euro-taso saavutetaan, toimenpiteet on dokumentoitava ja kirjattava
tarjoukseen. Parannustoimenpiteistä on toimitettava tavarantoimittajan
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dokumentti järjestelmän vaikutuksesta päästöihin sekä rekisteriotteen
erikoisehtojen asianomainen merkintä.
7. Vastuuvakuutus: Mistä lähtien vastuuvakuutus pitää olla voimassa?
Riittääkö, että toiminnan vastuuvakuutus astuu voimaan sopimuksen
tekohetkellä vai pitääkö se olla voimassa jo tarjousta jätettäessä?
- Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa ostoliikennesopimuksen mukaan.
Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka
tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja
palvelusta maksettavaan korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla
voimassa koko sopimuskauden ajan.
8. Miksi
euroluokitusvaatimuksissa
ei
ole
yhtenäistä
linjaa
tarjouspyynössä? Ymmärsinkö oikein, että vain kahdelle reitille
hyväksytään EURO3 luokituksen auto? Miksi näin? Vai onko niin, että
koko tarjouskilpailussa on ajateltu niin, että linja-auto saa olla
euroluokitukseltaan euro 3?
- Linja-autojen osalta hyväksytään euroluokka 3.
9. Keskustan alue , reitti 4, kalustovaatimus on tällä hetkellä vähintään 6
oppilasta. Onko lomakkeessa virhe (kun nyt siihen on tullut 12)?
- Kyllä. Reitillä edellytetään 12-paikkaista autoa.
10. Onko Ilmajoen kunnassa mahdollisesti sinä tai joku muu henkilö, joka
voisi tarkistaa tuon ESPD lomakkeen läpi, että se varmasti on oikein?
Ettei sitten vain siihen kaadu tarjous....
- Hankintayksikkö ei valitettavasti voi tarkistaa lomakkeen sisältöä ennen
tarjouksen jättämistä.
11. Kysyisin vielä, onko useampaan kohteeseen mahdollista tarjota ja sitten
jos tarjous tulee hyväksytyksi voisi valita vain tietyn kohteen?
- Tarjouksen tulee olla sitova.
12. Pitäisikö johonkin tulla vielä maininta, että liikennöitsijän edustajana tai
päättäjänä olevalta tai sen hallintoelimessä olevalta yksityishenkilöltä
voidaan
tarjoavan
liikennöitsijän
toimesta
kysyä
myös
rikosrekisteriotetta, jotta tarjoajana oleva yritys olisi varmasti tietoinen
siitä, ettei sillä ole poissulkemisperustetta?
- Kyllä. Tarjousasiakirja nro 3 (Luonnos ostoliikennesopimuksesta) kohtaan 15
(Liikennöitsijän muut velvollisuudet ja vastuut) lisätään maininta tästä alla
olevasta rikosrekisterilain pykälästä. Ote saa olla enintään 12 kk vanha.
- Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 4
§:ssä, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alla toimivien yksiköiden
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 4 §:ssä,
julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU 2 artiklassa sekä vesi- ja
energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 2 artiklassa tarkoitetut ehdokas ja
tarjoaja saavat julkisen hankinnan hankintamenettelyä varten poissulkemisen
edellytysten selvittämiseksi rikosrekisterin otteen sellaisesta yksityisestä henkilöstä,
joka on ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai
käyttää edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseisessä yrityksessä tai yhteisössä.
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Otteen antaminen edellyttää henkilön
20.8.1993/770 6 b § (29.12.2016/1399).

suostumusta.

(Rikosrekisterilaki

Asia etenee käytännössä seuraavasti:
Tarjoaja tai ehdokas tilaa otteet oikeusrekisterikeskukselta (oikeusministeriön
sähköisen palveluportaalin kautta) sen jälkeen, kun hankintayksikkö on esittänyt
pyynnön otteiden nähtäväksi saamisesta koskevan pyynnön tarjoajalle tai
ehdokkaalle. Hankintayksikön tulee vaatia otteet nähtäväkseen viimeistään ennen
hankintasopimuksen allekirjoittamista hankinnan voittaneen tarjoajan tai
voittaneiden tarjoajien kanssa.
Hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää rikosrekisteriotteet hankintasopimuksen
voittaneelta taholta nähtäväkseen, mikäli kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä
hankinta. Otteet tulee pyytää kaikista henkilöistä, jotka ovat ehdokkaan tai tarjoajan
hallinto- johto- tai valvontaelimien jäsenenä taikka jotka käyttävät edustus-, päätöstai valvontavaltaa tarjoaja/ehdokasyrityksessä. Mikäli sen henkilön suostumusta, jota
koskeva rikosrekisteriote tulisi luovuttaa hankintayksikölle, otteiden tilaamiselle
oikeusrekisterikeskukselta ei saada, hankintayksikkö ei voi varmistua tarjoajaa
koskevien vähimmäisvaatimusten täyttymisestä ja tarjoaja on täten suljettava pois
hankintamenettelystä.
13. Tarjouspyynnössä taitaa olla viittaus vielä vanhan lain mukaisiin
pykäliin….?
Kyllä, tarjouspyynnössä on vielä viittaus vanhan lain aikaisiin pykäliin.
Korjauksena: Uudessa laissa poissulkemisperusteet ovat 80 § ja 81 §1.
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