Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava viimeistään perjantaihin 25.11.2016 klo 12:00 Suomen aikaa mennessä
sähköpostilla osoitteeseen sivistystoimisto@ilmajoki.fi. Kysymykset on tehtävä suomen kielellä. Kaikki lisätietopyynnöt ja
kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse. Kysymyksiin ei vastata puhelimitse, eikä suullisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun
vuoksi. Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan: ”Lisäkysymys koulukuljetukset”
Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset suomen kielellä. Vastaukset ovat nähtävillä viimeistään torstaina 8.12.2016 kunnan
kotisivuilla osoitteessa: http://www.ilmajoki.fi/tarjouspyynnot. Myös mahdolliset korjaukset ja täsmennykset tarjouspyyntöön
julkaistaan samassa yhteydessä.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
1. KYSYMYS :
Liitteessä 1 mainitaan : "EI -vaihtoehdon valitseminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen."
Kuitenkin yhdessä kysymyksessä kysytään: "Onko tarjoaja konkurssissa, lopettanut
liiketoimintansa..........? Kai tähän saa vastata ei, ilman hylkäämisen pelkoa?
VASTAUS: Ko. kysymykseen voi vastata ”EI” ilman hylkäämisen pelkoa.
******
2. KYSYMYS:
Mitä tarkoitetaan lisäkilometrihinnalla? Entäs muutoskilometrihinnalla?
VASTAUS: Lisäkilometrihinnalla tarkoitetaan tarjouspyynnössä arvioidun päiväkohtaisen
kilometrimäärän (=vertailuhinnan) lisäksi mahdollisia lisäkilometrejä, jos kilometrejä
tuleekin arvioitua enemmän.
Tarjousasiakirjassa nro 2 (Tarjous) tulee täyttää hintoja koskien seuraavat kohdat: Hinta
€ / km (alv 0 %), vertailuhinta € / X km/pv (alv 0 %) (tarjoaja laskee käyttäen yllä tarjottua
km-hintaa), sekä lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
Muutoskilometrihinta
mainitaan
Tarjousasiakirjassa
nro
3
(Luonnos
ostoliikennesopimuksesta) kohdassa 9.1 Liikennöintikorvauksen muuttaminen
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.
Tässä tarjouspyynnössä ei kuitenkaan kysytä erikseen muutoskilometrihintaa, mutta sen
voi ilmoittaa halutessaan.
******
3. KYSYMYS:
Mitä tarkoitetaan vaihtoehtoisella tarjouksella (varsinaisessa tarj.pyyntöasiakirjassa)?
VASTAUS: Tarjouspyyntöasiakirjassa nro 1 on seuraava maininta: Osatarjoukset
hyväksytään. Tarjota voi yhtä tai useampaa kohdetta. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei
hyväksytä.
Vaihtoehtoinen tarjous voi esimerkiksi olla, että tarjoaa kahta tai useampaa kuljetusta
vaihtoehtoina edellyttäen, että vain yksi tulisi hyväksytyksi. Vaihtoehtoisen tarjouksen
salliminen tarjouspyynnössä mahdollistaa siis, että tarjoajat voivat esittää vaihtoehtoisia
tapoja toteuttaa hankinta. Tässä tarjouspyynnössä vaihtoehtoisia tarjouksia ei kuitenkaan
hyväksytä.
******
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4. KYSYMYS:
Mitä liitteitä tarjouksen mukana tulee toimittaa?
VASTAUS: Tarjouksen mukana tulee toimittaa tarjouksen LIITE 1. Tarjoajan
kelpoisuuden arviointi.
******
5. KYSYMYS:
Tuleeko mahdollisesta alihankkijasta toimittaa jo tarjouksen yhteydessä kaikki samat
tiedot mitä varsinaisesta tarjoajasta, vai riittääkö tässä vaiheessa, että mainitaan
mahdollisen alihankkijan nimi?
VASTAUS: Mahdollisesta alihankkijasta riittää tässä vaiheessa maininta. Tarjousasiakirja
nro 1 todetaan, että liikennöitsijän ”tulee kuitenkin tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa se automäärä, jolla hän
ottaa osaa tarjouskilpailuun. Tähän määrään tulee sisällyttää niin liikennöitsijän omassa käytössä olevat autot kuin myös
esitetyn alihankkijan käytössä olevat autot sekä mahdollisesti hankittavat autot, jotka yhdessä on tarkoitettu ko.
liikennöintiin.”

On myös huomioitava alihankkijoita koskeva osuus tarjousasiakirjassa nro 3 (Luonnos
ostoliikennesopimuksesta). Tämä pätee tilanteessa, jossa sopimus on tehty
tarjouskilpailun voittaneen kanssa: ”Alihankkijat
Liikennöitsijällä on oikeus antaa osa hankinnasta edelleen alihankintana toteutettavaksi. Hankinnan ketjuttamista tätä
pidemmälle ei hyväksytä ilman erityisen perusteltua syytä ja siihen on saatava Ostajan kirjallinen suostumus. Liikennöitsijä
ei voi kokonaisuudessaan siirtää sopimuksen mukaisia suoritteita alihankkijoille.
Alihankkijat on etukäteen hyväksytettävä Ostajalla. Ostajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää Liikennöitsijää
käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Liikennöitsijä vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuin omastaan. Liikennöitsijä
vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Liikennöitsijälle asetettuja velvoitteita.
Ennen alihankintasopimuksen tekemistä Liikennöitsijän on vaadittava ja alihankkijalta on saatava Ostajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä koskevan lain (Ostajavastuulaki 1233/2006)
mukaiset selvitykset. Liikennöitsijä on Ostajan vaatiessa velvollinen esittämään Ostajalle kyseiset alihankkijaa koskevat
selvitykset.”

******
6. KYSYMYS:
Millä perusteella kohteen 1.2 Itäinen alue Pojanluoma-Neiro-Saveenkylä kalustovaatimus
on nostettu 1+12:sta 1+13:een?
VASTAUS:
Tarjousasiakirjaan nro. 2 on jäänyt tältä osin virhe. Tarjouspyyntö korjataan 8.12.2016
tarjousasiakirja nro 2. vähimmäiskalustovaatimuskohdassa. Rekisteriin merkitty
istumapaikkaluku (lapsi/ aikuinen): vähintään 12 oppilasta.
7. KYSYMYS:
Tiedustelisin kohde 1.1. aikataulut eri kouluille ehtiikö yksi auto hoitamaan 1.2.3. kohteiden
kuljetukset aamu-paluukuljetukset?
VASTAUS:
Kyllä, yhdellä riittävän suurella, vähintään 13-paikkaisella autolla pystytään hoitamaan
kohteessa 1.1 olevat reitit.

