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TARJOUSPYYNTÖ
Koululaiskuljetukset
1. Kalliojärvi - Räyrinki - Isokylä –
koulukeskus, n. 33 oppilasta
2. koulukeskus - Koivusalontie 41koulukeskus, 1 oppilas + saattaja
Lukuvuosi 2022-2023 + optio lukuvuosille 2023-2024 ja 2024-2025
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TARJOUSPYYNTÖ
1.Ostaja
Vetelin kunta/Sivistystoimi
Kivihyypäntie 1
69700 VETELI
Yhteyshenkilö: sivistysjohtaja Maria Keltti-Heikkilä, puh. 050-5790 114.
2. Hankinnan kohde ja sopimuskausi
Tarjouspyyntö koskee Vetelin kunnan esi- ja perusopetukseen osallistuvien oppilaiden koululaiskuljetusten
hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla. Lisäksi reitillä 1 voi kulkea lisähenkilöitä ilman kustannusvaikutusta ostajalle, mikäli auton istumapaikkamäärä antaa siihen mahdollisuuden. Tarjouspyynnön
kohteina ovat reitit 1. Kalliojärvi-Räyrinki-Isokylä-koulukeskus ja 2 koulukeskus - Koivusalontie 41 – koulukeskus Tarjouspyynnön kohteena olevissa kuljetuksissa sopimuskausi on lukuvuoden 2022-2023 ja mahdollinen optio koskee lukuvuosia 2023–2024 ja 2024-2025 yksi lukuvuosi kerrallaan.
.

.

Työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2022-2023 LIITTEESSÄ 3.
Optiovuosien työ- ja loma-ajat päätetään myöhemmin.

3.Kilpailuttaminen
Hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Ehdot on määritelty tarkemmin
liitteessä 1 (TARJOUSKILPAILUN EHDOT). Ostaja voi hylätä tarjouksen, jos tarjouksen hintataso on liian korkea.
4.Liikennöinti
Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.
5.Tarjouksen sisältö ja tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa Vetelin kunnantoimistolle osoitteeseen Kivihyypäntie 1
69700 Veteli 15.6.2022 klo 12 mennessä. Kuoreen merkintä tarjous koulukuljetuksista.
Tarjouksen tekijän tulee ilmoittaa kunkin tarjoamansa reitin liikennöinnin osalta arvonlisäveroton (alv 0 %)
reitin yksilöity km-hinta (hinta €/km/reitti). Kilometrien laskeminen aloitetaan ensimmäisen oppilaan noustessa kyytiin ja päätetään viimeisen jäädessä pois kyydistä. Liikennöitsijä ilmoittaa arvionsa reittien kilometrimääristä, jotka tarkistetaan yhdessä sopimuksen teon yhteydessä.
Mikäli reitti muuttuu vakituisesti kesken lukuvuoden tarjouspyynnössä mainittua pidemmäksi, niin reitin
hinnan korotus on tarjouksen reittikohtaisen hinnan perusteella annetun km-hinnan suuruinen. Vastaavasti
toimitaan, mikäli reitti muuttuu lyhyemmäksi. Tällaisista reittimuutoksista sovitaan aina etukäteen kirjallisesti sopimusosapuolten kesken. Mikäli reittejä yhdistetään kesken lukuvuoden (esim. oppilasmuutosten
tai jaksojen johdosta) ja siitä johtuen joku reitti loppuu, niin ostaja ei ole velvollinen korvauksiin loppuneista
reiteistä. Tarjouksessa ilmoitettavan reittihinnan/kuljetuskerta tulee olla voimassa sitovasti koko sopimuskauden.
Mikäli alakohtainen lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edellyttävät palvelun
sisällössä olennaisia muutoksia, hintaa voidaan tarkistaa mahdollisten optiovuosien osalta enintään
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muutoksia vastaavasti. Yleisen kustannustason nousun perusteena käytetään tilastokeskuksen julkaisemaa
kustannusindeksiä. Lähtöindeksi on liikenteen alkamiskuukausi ja vertailuindeksi viimeisin kuukausi, mistä
indeksi on julkaistu.
Lisäksi on mainittava lisäkilometrin hinta, jota käytetään reitin mahdollisissa muutostilanteissa. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2022 asti.
6.Tarjouskilpailuasiakirjat
Tarjouspyynnön liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:
•
•
•
•
•
•

LIITE 1 Tarjouskilpailun ehdot
LIITE 2 Liikenteen ehdot
LIITE 3 lukuvuoden työpäivät
LIITE 4 tarjous
LIITE 5 liikennesopimus/luonnos
LIITE 6 kuljetussuunnitelma

7. Lisätiedot
Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse vastaamalla sähköpostitse tulleeseen tarjouspyyntöön tarjousajan päättymiseen saakka.

Veteli 8.6.2022
Maria Keltti-Heikkilä, sivistysjohtaja

Osoite
Kivihyypäntie 1
69700 VETELI

Neuvonta
050 5790 100

Fax
06-8353 111

Internet
www.veteli.fi

Email
vetelin.kunta@veteli.fi

4

LIITE 1 TARJOUSKILPAILUN EHDOT
1) Liikenneluvan voimassaolo
Liikennöitsijällä tulee olla liikennöinnin alkaessa tarjouksessa tarkoitetun liikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa (taksilupa tai joukkoliikennelupa). Liikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, että liikennöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden.
2) Yhteenliittymä
Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. Yhteenliittymän kaikista jäsenistä on ilmoitettava samat tiedot kuin tarjouskilpailuasiakirjoissa edellytetään ilmoitettavan yksittäisestä tarjoajasta. Mitä jatkossa tarjouskilpailuasiakirjoissa sanotaan yksittäisestä tarjouksen tekijästä, koskee myös kaikkia yhteenliittymän jäseniä.
3) Alihankkijan käyttäminen
Liikennöitsijä voi käyttää reitin liikennöinnissä alihankkijaa sen mukaisesti kuin tarjouskilpailuasiakirjan liitteessä 2 (LIIKENTEEN EHDOT) on ilmoitettu.
4) Tarjoajan oikeudellinen muoto ja tarjouksen tekijän rekisteröityminen
Tarjouksen tekijän tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Sopimuskumppaniksi valittavan oikeudellisen muodon tulee olla
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhteisömuoto.
Palvelun tuottajaksi valitun tulee esittää tilaajavastuulain (22.12.2006/1233) mukaiset selvitykset viimeistään ennen palveluntuotantoa koskevan liikennesopimuksen allekirjoittamista. Näitä tietoja ei tarvitse erikseen esittää, mikäli ne on toimitettu jo aiemmin kunnan ja tarjoajan välisten muiden sopimusten tekemisen/tarjoamisen yhteydessä.
5) Tiedot tarjoajasta
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä
vastaavan henkilön nimi. Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta lisäksi seuraavat tiedot:
a) Kaupparekisteriote
b) Verottajan todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
c) Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, voi vaaditut selvitykset korvata myös ko. palvelusta tulostetulla Tilaajavastuu.fi -yritysraportilla. Jos tarjoajana on yhteenliittymä, tarjouksesta tulee ilmetä vastaavat tiedot jokaisesta yhteenliittymään osallistuvasta liikennöitsijästä.
Tässä kohdassa 5) mainittuja tietoja ei tarvitse erikseen esittää, mikäli ne on toimitettu jo aiemmin kunnan
ja tarjoajan välisten muiden sopimusten tekemisen/tarjoamisen yhteydessä.
6) Tiedot liikenteestä käytettävästä kalustosta
Tarjoajalta edellytetään kaluston osalta, että se on käyttöominaisuuksiltaan ko. liikenteeseen soveltuvaa.
Erityisesti kiinnitetään huomiota kaluston turvallisuusominaisuuksiin sekä muihin teknisiin ominaisuuksiin.
Kaluston osalta vaatimuksia on liitteessä 2 (LIIKENTEEN EHDOT).
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7) Reitti
Ajoreitti kohde 1 on: Kalliojärvi, Kalliojärventie, Finniläntie, Finnilä, Evijärventie, Isokyläntie, Räyringintie,
Heikkiläntie, koulukeskus (Koulukuja 1, 69700 Veteli). Oppilasmäärä kyseisellä reitillä on n. 33 oppilasta.
Liikennöitsijä määrittää kaluston tarpeen mukaan. Ajoaikataulu sovitaan siten, että kuljetus on perillä koulukeskuksessa klo 8.35.
Ajoreitti kohde 2 on: koulukeskus – Koivusalontie 41 – koulukeskus. Ajoaikataulu sovitaan siten, että kuljetus on perillä koulukeskuksessa klo 8.35. Paluu viimeistään oppilaan kotona klo 15.
9) Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta
Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan pois ne tarjoajat, joiden osalta ei tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea pois
tarjouskilpailusta, jos:
1) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia
2) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on liikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai
muuhun menettelytaparikkomukseen
3) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja
4) on joku muu julkisista hankinnoista annetussa laissa mainittu poissulkemisperuste. Tarjousyhteenliittymään osallistuvien liikennöitsijöiden edellä mainitut edellytykset tutkitaan jokaisen kohdalta erikseen, ja ne
voivat vaikuttaa tarjouksen hyväksyttävyyteen.
5) tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen
10) Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet
Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Tarjousten vertailussa ratkaisu tehdään sen tarjoajan/-jien eduksi joka/jotka tarjoaa/-avat hinnaltaan
halvimman vaihtoehdon. Ostaja voi hylätä osan tarjouksista tai kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on
liian korkea, taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
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LIITE 2 LIIKENTEEN EHDOT
LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA
a) Liikennöintivelvollisuus
Liikennöinnissä tulee noudattaa sopimukseen kirjattavia aikatauluja. Mikäli liikennöitsijä on esittänyt sopimuksen teon jälkeen tarjouskohteen aikataulun muutoksia kirjallisesti ja ostaja on ne hyväksynyt, tulee
muutettu aikataulu ottaa kokonaisuudessaan sopimuksen osaksi. Oppilaat tulee kuljettaa perille mahdollisimman lähellä koulun tai esiopetuksen alkamisaikaa. Oppilaiden mukana seuraavat urheilu- ja opiskeluvälineet (ei polkupyörät) tulee kuljettaa ilman eri korvausta. Liikennöitsijä on velvollinen vastaamaan huoltajien kysymyksiin aikatauluista, tiedottamaan mahdollisista aikataulumuutoksista ja myöhästymisistä huoltajille.
b) Liikenteessä käytettävä kalusto
Käytettävän kaluston tulee olla siistiä. Ikkunoiden ja penkkiverhoilujen tulee olla ehjät. Autojen tulee olla
ehjiä ja käyttöominaisuuksiltaan ko. liikenteeseen sopivia.
Turvallisuusominaisuudet: Enimmäkseen lapsia tai koululaisia kuljettavien vuorojen autoihin edellytetään
kalustoa, jossa on ajantasaisen lainsäädännön mukaiset turvavyöt. Alkolukko on pakollinen kaikissa ajoneuvoissa. Uusien laitteiden asennuksessa on noudatettava alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa annetun lain (1110/2010) 2§:n sekä siihen liittyvän liikenne- ja viestintäministeriönasetuksen
405/2011 määräyksiä.
c) Alihankkijan käyttäminen
Liikennöitsijä voi ottaa vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikennöitsijän (alihankintatyön osuus maksimissaan 50 % tarjotusta työstä, liikennöitsijän oma osuus vähintään 50 %). Alihankkijasta on ilmoitettava ostajalle ennen alihankkijan käyttämistä. Ostaja voi kuitenkin kieltää alihankkijan käyttämisen, jos esitetty alihankkija ei täytä sopimusasiakirjoissa liikennöitsijälle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. Liikennöitsijä
voi ilman ostajan suostumusta häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti käyttää alihankkijanaan
myös muuta kuin em. liikennöitsijää. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa ostajan edustajalle. Liikennöitsijä vastaa alihankkijansa toimista samoin kuin omistaan. Ostajan antama suostumus alihankkijan käytöstä ei vähennä liikennöitsijän vastuuta.
d) Liikennöitsijän vastuu
Liikennöitsijä vastaa ostajalle tässä sopimuksessa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Liikennöitsijä vastaa omasta ja palkkaamansa henkilökunnan osalta oppilaiden kuljetustarpeen mukaisen palvelun laadusta. 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 ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. Yhteenliittymän osakkaat ovat yhteisvastuussa ostajalle tässä sopimuksessa liikennöitsijälle asetettujen velvoitteiden täyttämisestä. Yhteenliittymän osakkaat vastaavat yhteisesti myös ostajalle aiheutuneista vahingoista. Liikennöitsijä huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutoinkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta
annettuja voimassa olevia säädöksiä. Kuljetuksissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen perusteella annettuja määräyksiä sekä ostajan toimivaltansa nojalla antamia ohjeita.
e) Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen
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Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä, ettei liikennöintiä
voida hoitaa ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta.
f) Matkustustiedot ja tutkimukset
Tilaajalla on oikeus tehdä liikenteeseen liittyviä selvityksiä, esimerkiksi liikenteen palvelutasoa, laatua, tyytyväisyyttä ja matkustajamääriä koskevia sekä liikenteen suunnitteluun tarvittavia selvityksiä ja tarkastuksia. Liikennöitsijän henkilökunta avustaa tarvittaessa tutkimusten ja tarkastusten teossa. Tästä ei makseta
erillistä korvausta.
g) Tiedottaminen
Liikennöitsijä huolehtii liikennesopimuksensa mukaisen liikenteen tiedottamisesta soveltuvilta osin. Mikäli
liikennöitsijällä on käytettävissään www-sivut, niin liikennöitsijä vastaa siitä, että myös sieltä löytyvät koulukuljetusreitit aikataulutietoineen.
Ostajalla on oikeus lisätä reittitiedot itse käyttämiinsä sähköisiin palveluihin.
h) Liikenteestä vastaava henkilö
Liikennöitsijän tulee heti ilmoittaa ostajalle, jos sopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden.
OSTAJAN ASEMA
a) Ostajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen
Ostaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on velvollinen korvaamaan
liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on rikkonut sopimusta. Ostaja on velvollinen
maksamaan liikennöitsijälle kultakin sopimuksen mukaisesti liikennöidyltä reitiltä sopimuksen mukaisen
korvauksen. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
Korvaus maksetaan sopimuksen mukaan hoidetusta ja liikennöidystä liikennöinnistä. Kuormituksessa tai
reiteissä tapahtuneiden vakituisten muutosten vaikutus maksettavaan korvaukseen käsitellään tarvittaessa
sopimuskauden aikana tapauskohtaisesti (esim. jaksomuutosten johdosta), käsittely pohjautuu sopimuksen
mukaisen reittikohtaisen km-hintaan. Reitti pitenee – korvaus nousee, reitti lyhenee – korvaus alenee. Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen laskua vastaan.
Korvaus maksetaan viimeistään 14 vrk kuluessa laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy ostajaa koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen johdosta, ei viivästyskorkoa makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata.
b) Muutokset
Mikäli liikennöitsijän käyttämässä autokalustossa on tilaa/tyhjiä istumapaikkoja, niin ostajalla on oikeus lisätä tai vähentää asiakkaita reitillä ilman, että sillä on vaikutusta sopimuksessa sovittuun hintaan. Kyytiin
voidaan ohjata myös muita kuin koululaisia. Liikennöitsijä huolehtii tällöin mahdolliset laskutukset huoltajilta/asiakkailta. Ostajalla on oikeus kesken sopimuskauden tarvittaessa yhdistellä reittejä kaluston kokoluokat huomioiden, reittien yhdistelyiden johdosta joku reitti voi samanaikaisesti myöskin loppua. Loppuneesta reitistä ostajalla ei ole korvausvelvollisuutta ja muuttuneen reitin osalta käytetään korvausperusteena tarjouksessa ilmoitettua/sopimuksessa sovittua reittikohtaista km-hintaa. Mikäli muutokset vaikuttavat käytettävän autokaluston kokoon, niin niistä neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. Mikäli muutokset aiheuttavat vakituisen ajoreitin muutoksen ja siitä aiheutuu lisäkilometrejä tai vähenee kilometrejä, tarkastetaan näissä tapauksissa hintaa tarjouksen mukaisen reittikohtaisen km-hinnan mukaan.
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c) Liikennöintikorvauksen muuttaminen
Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa, jos kohteen liikennöintiä on muutettu kohdan b mukaisesti. Liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan pääsääntöisesti
käyttäen perusteena sopimuksessa sovittuja reittikohtaisia ajokilometrihintoja (toimitaan
TARJOUSKILPAILUN EHDOT kohta 8 mukaisesti).
d) Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus
Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun liikennöitsijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa. Sopimuksen mukainen reitti voidaan katsoa ajamattomaksi, mikäli liikennöinti on olennaisesti
poikennut sopimuksesta mainituista ehdoista. Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikennöitsijälle erillinen
selvitys täysimääräisestä liikennöintikorvauksesta tehdyistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista.

PALVELUN JA KALUSTON LAATU
a) Asiakaspalvelu
Liikenteen palvelun tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
•

Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista huomioiden, että asiakkaana ovat lapset ja nuoret.
• Matkustajia tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen liittyvissä asioissa.
• Vammaisten ja erityisoppilaiden tarpeet tulee ottaa huomioon.
• Kuljettajan on tarvittaessa avustettava oppilas autoon ja pois autosta sekä varmistua oppilaan kiinnittymästä turvavöihin ennen kuljetuksen aloittamista.
• Kuljettajan on välitettävä matkustajien tai heidän huoltajiensa antama palaute liikennöitsijälle, joka
välittää sen ostajalle.
• Kuljettajan on vuoron loputtua otettava talteen löytötavarat ja palautettava ne joko suoraan oppilaalle tai kouluun.
• Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät.
b) Kaluston tekninen laatu
Liikennöintiin käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
•

Ajoneuvojen turvallisuutta ja kuormitusta koskevissa kysymyksissä noudatetaan voimassa olevaa
säännöksiä ja määräyksiä kuten ajoneuvolakia ja liikenneministeriön ja viestintäministeriön koulukuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyissä annettua ohjeistusta, mm.:
o jokaiselle matkustajalle on oltava autossa istumapaikka
o liikennöinnissä käytettävän kaluston on oltava toimintakuntoista ja katsastettua
o koulukuljetuksissa käytettävät ajoneuvot tulee merkitä liikenne- ja viestintäministeriön
koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä antaman asetuksen mukaisin tunnuksin
o ajoneuvot on huollettava ja siivottava; liikennöinnissä käytettävien autojen tulee olla siistejä ja puhtaita, ja kaluston teknisten laitteiden tulee toimia moitteettomasti
o tupakointi liikennettä harjoittavissa autoissa on ehdottomasti kielletty.
o LIIKENTEEN EHDOT kohdan b mukaisesti muut ominaisuudet
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c) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
Liikennöitsijä on työnantajana velvollinen huolehtimaan työntekijänsä/työntekijöidensä rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) niiden työntekijöiden
osalta, joiden työhön sisältyy säännöllisiä koulukuljetuksia. Liikennöitsijä vastaa siitä, että kuljettajien osalta
rikosrekisteriotteet on tarkistettu ja että ne ovat vailla merkintöjä lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista. Vetelin kunnan sivistystoimen edustajalle on pyydettäessä esitettävä yhteenveto kuljettajien rikosrekisterin näyttöpäivästä.
d) Häiriötilanteet
Kuljettajan on ilmoitettava häiriötilanteesta (esim. oppilaan riehuminen autossa, rikkoutunut auto, 10 minuutin ylittävä myöhästyminen, yllättävä lisäkaluston tarve) viivytyksettä koulun rehtorille, jonka velvollisuus on tiedottaa oppilaan huoltajalle. Häiriötilanteessa kuljettajan on opastettava matkustajia.
e) Liikennöinnin täsmällisyys
Liikennöinnissä on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. Matkustajilla tulee olla riittävästi aikaa siirtyä autoon ottaen huomioon myös huonojen säiden asettamat erityisvaatimukset.
f) Liikenteen valvonta ja seuranta
Ostajalla on oikeus valvoa tämän sopimuksen piirissä olevaa toimintaa ja sitä koskevien määräysten noudattamista. Liikennöitsijän tulee valvoa tämän tarjouspyynnön piirissä olevaa liikennöintiä ja erityisesti laatuvaatimusten toteutumista. Liikennöitsijää voidaan pyytää tarvittaessa toimittamaan kirjallinen selvitys
siitä, että liikenne on hoidettu sopimuksen mukaisesti. Tällainen selvityspyyntö täydentää muita jo aiemmin
kirjallisesti annettuja tietoja/selvityksiä.
SOPIMUKSEN PURKAMINEN
a) Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen
Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos:
1) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai yritys-saneeraushakemus
2) liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan
3) liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta
teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä
4) liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten,
ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä
5) liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden eikä lupaa
enää uudisteta
6) ostajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan tai sen täytäntöönpano kielletään
7) jos liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä, palvelun ja kaluston laatua taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa
laiminlyöntiään
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8) mikäli liikennöitsijä uusii kohdan 7 mukaisen laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus.
b) Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen
Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö edellä mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikennöitsijältä kirjallisen ilmoituksen.
c) Olosuhteiden muutos
Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken sopimuskauden olennainen muutos, kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä,
kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Purkuilmoitukseen on liitettävä
selvitys olosuhteiden muutoksesta (esim. kevyenliikenteen väylän valmistuminen, reittiliikennevuoron
aloittaminen, kunnan kuljetusperiaatteiden muuttuminen, kouluverkon muutokset). Jos sopimus purkautuu
tässä mainitulla perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.
d) Sopimuksen osittainen purkaminen
Milloin kohdan c) olosuhteiden mukaiset purkuperusteet rajoittuvat vain tiettyyn osaan sopimuksen mukaisista reiteistä, sopimus voidaan purkaa vain näiden reittien osalta.
e) Ylivoimainen este
Sopimusosapuoli katsotaan vapautuneeksi sopimusvelvoitteen täyttämisestä niin kauan kuin sen estää ns.
ylivoimainen este (force majeure). Tällaiseksi esteeksi katsotaan sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole
ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää
vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys,
työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton
syy.
SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET
a) Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta edes osaksi ilman toisen sopijapuolen suostumusta.
b) Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään ostajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
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LIITE 3

LKV 2022-2023 TYÖPÄIVÄT PERUSOPETUS JA LUKIO
Sivistysjohtaja 228 §
Jr 17.12.2021
SYYSLUKUKAUSI 2022
Vko

Aika

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

08.08.-12.8.
15.8.-19.8.
22.8.-26.8.
29.8.-02.09.
05.09.-09.09.
12.09.-16.09.
19.09.-23.09
26.09.-30.09.
03.10.-07.10.
10.10.-14.10
17.10.-21.10.
24.10.-28.10.
31.10.-04.11.
07.11.-11.11.
14.11.-18.11.
21.11.-25.11.
28.11.-02.12.
05.12.-09.12.
12.12.-16.12.
19.12.-23.12.
27.20.-30.12

KEVÄTLUKUKAUSI 2023
T
M Ti K o P
V V 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Syysloma
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 * 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 P

Työpäivät (187)
Syyslukukausi 90 päivää (10.8.-21.12.)
Kevätlukukausi 97 päivää (9.1.-3.6.)
P= päättäjäiset
* = pyhäpäivä
V=opettajien vesopäivä
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L

T
o

Vko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Aika
02.01.-06.01.
09.01.-13.01.
16.01.-20.01.
23.01.-27.01.
30.01.-03.02.
06.02.-10.02.
13.02.-17.02.
20.02.-24.02.
27.02.-03.03.
06.03.-10.03.
13.03.-17.03.
20.03.-24.03.
27.03.-31.03.
03.04.-07.04.
10.04.-14.04.
17.04.-21.04.
24.04.-28.04.
01.05.-05.05.
08.05.-12.05.
15.05.-19.05.
22.05.-26.05.

M

Ti K

1
1
1
1
1
1
1

2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
Talviloma
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 *
2 3 4

22

29.05.-03.06.

1

1
1
1
1

1
*
1
1
*
1
1
1

2

3

4

P
*
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
*
5
5
5
5
5
5
5
5

Lomat
Syysloma vko 42
Joululoma 22.12.- 6.1.
Talviloma vko 9
Pääsiäinen 7.-10.4.
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LIITE 4
TARJOUS

Tarjous tehdään tällä asiakirjalla LIITE 4 (LIIKENTEEN REITIT LUKUVUODELLE 2022-23)
mukaisille reiteille.
1. Tarjoaja

Nimi

Y-tunnus

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Liikenteestä vastaava henkilö

Yhteyshenkilö, ellei sama kuin yllä

Yhteenliittymän kaikista osakkaista on ilmoitettava samat tiedot kuin tarjoajastakin.
2. Tarjouksen tekijän rekisteröityminen
Tarjouksen tekijän on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin ao. lainsäädännön edellyttämällä tavalla koskien myös tarjousyhteenliittymän jäseniä
 Kyllä
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3. Tarjouksen kohde ja sisältö
Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään alla mainittujen
reittien liikennöinnin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tarjoushinta
ja muut pyydetyt tiedot merkitään jokaiseen tarjottavaan reittiin. Huom. kilometrien laskeminen
aloitetaan ensimmäisen oppilaan noustessa kyytiin ja päätetään viimeisen jäädessä pois kyydistä.

Tarjoushinta, alv 0%
Reitti

€/km

arvio reitin
km:stä

1
2

Muut lisätiedot:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Tarjouksen ulkopuolisten ajojen km-hinta
Tarjouksen ulkopuoliselle/-ille ajoille ilmoitan laskentaperusteeksi seuraavaan kilometrihinnan.
Km-hinnan voimassaolon edellytys on, että yritykselläni on mahdollisuudet hoitaa olemassa
olevilla resursseilla tarjottava satunnainen lisäliikenne:
___________ €/km (alv 0 %)

5. Liitteet
Oheistamme tarjoukseemme seuraavat liitteet (liitteet rastitetaan):
 Kaupparekisteriote
 Verottajan todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (jos tarjoajana yhteenliittymä, todistukset toimitetaan kaikilta yhteenliittymän jäseniltä)
 Ilmoitamme yllä olevat tiedot kootusti Tilaajavastuu.fi -yritysraportilla
 Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta verovelkatodistus (jos tarjoajana yhteenliittymä, todistukset toimitetaan kaikilta yhteenliittymän jäseniltä)
Kaupparekisteriote ja verottajan sekä vakuutusyhtiöiden todistukset saavat olla korkeintaan 3
kuukautta vanhoja tarjouksen päiväyksestä lukien
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6. Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksemme on voimassa ________________ asti
Huom. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.08.2022 asti.

7. Lisätietoja
Lisätietoja voi antaa myös erillisellä liitteellä.

Paikka, pvm ja allekirjoitus

_________________________________

_____._____.202___

______________________________________
Tarjoajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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LIITE 5

LIIKENNESOPIMUS / LUONNOS

Sopijapuolet
Ostaja:
Kunta

____________________________________________________________

Yhteystiedot

____________________________________________________________

Kunnanedustaja __________________________________________________________

Liikennöitsijä:
Nimi

____________________________________________________________

Yhteystiedot

____________________________________________________________

Sopimuksen tarkoitus ja sisältö
Tällä sopimuksella ostaja ostaa _____._____.202____ (tarjouspyynnön pvm) järjestetyssä tarjouskilpailussa valitulta liikennöitsijältä lukuvuoden 202____-2____ (____.____.202____ ____.____.202___) harjoitettavan liikenteen.
Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä
siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:
1) Liikenteen ehdot (liite 2)
2) Liikenteen tarjouspyyntö lukuvuosien 2022-23 ja optio 2023-25 koululaiskuljetuksista
3) Tarjous liitteineen (liite 5)
4) Tarjouskilpailun ehdot (liite 1)
5) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE2009)
Yllä mainitut asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti sopimusta ja sen jälkeen muita asiakirjoja yllä mainitussa keskinäisessä
pätevyysjärjestyksessä.
Sopimuksen kohde
Sopimus koskee seuraavia tarjouspyynnössä tarkoitettuja reittejä:
Reitti 1________

Reitti 2________

Liikennöinti
Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.
Liikennöinnissä käytetään tarkoituksenmukaista ja kapasiteetiltaan riittävää kalustoa koko sopimuskauden.
Sopimuskauden aikana ostaja voi tehdä muutoksia (kuten aikatauluja, matkustajamääriä tai liikennöintijärjestystä koskien) kohteen liikennöintiin. Muutosten ja niihin liittyvien rajoitusten ehdoista on tarkempia määräyksiä tämän sopimuksen liitteessä LIIKENTEEN EHDOT.
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Liikennöintikorvaus
Reittikohtaiset liikennöintikorvaukset ovat seuraavat:
Reitti 1:

_____, € (alv 0 %)/kulj.krt, _____km, _______ €/km (alv 0%)

Reitti 2:

_____, € (alv 0 %)/kulj.krt, _____km, _______ €/km (alv 0%)
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Korvaus maksetaan laskun mukaan kultakin kuukaudelta jälkikäteen viimeistään 14 päivää
laskun saapumisesta liikennöitsijän pankkitilille.
Pankkitili:

IBAN FI ___________________________________________________

Mikäli alakohtainen lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edellyttävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, hintaa voidaan tarkistaa mahdollisen optiovuoden osalta enintään muutosta vastaavasti, sopimuksen mukaisen 1. liikennöimiskauden
hinnat ovat sopimuksen mukaiset. Yleisen kustannustason nousun vertailuperusteena käytetään tilastokeskuksen julkaisemaa kustannusindeksiä. Lähtöindeksi on liikenteen alkamiskuukausi ja vertailuindeksi viimeisin kuukausi, mistä indeksi on julkaistu.
Liikennöintikorvauksen muuttaminen
Ostajan liikennöitsijälle maksama korvaus muuttuu silloin, kun reittien sopimuksen mukainen
liikennöinti muuttuu. Liikennöintikorvauksen muutosperusteina käytetään reiteille ilmoitettua
km-hintaa.

Liikenteestä vastaava henkilö
Liikenteestä vastaavana henkilönä sopimuskauden alkaessa:

_________________________________________

Alihankinta
Liikennöitsijä voi käyttää reitin liikennöinnissä alihankintaa sopimuksen liitteessä ”LIIKENTEEN
EHDOT” mainitulla tavalla.

Sopimuksen voimassaolo
Sopimussuhde ostajan ja tarjoajan välille on syntynyt, kun asiakirjan “TARJOUSKILPAILUN
EHDOT” kohdassa 11 vertailun perusteella tarjoaja on tarjouskilpailun voittanut ja kohdassa 10
mainitut ehdot täyttyvät.
Tarjouspyynnön mukaisista optiovuosista sovitaan erikseen.

Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Veteli _____/_____ 2022

Vetelin kunta

Liikennöitsijä

______________________________

__________________________________

Sivistysjohtaja Maria Keltti-Heikkilä
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LIITE 6 Kuljetussuunnitelma 2022-23
Reitti Nro

Klo ja pv

Reitti 1
Reitti ajetaan lyhintä reittiä pitkin.
Oppilaat otetaan
pääteiden pysäkeiltä kyytiin.

Reitti 2
Kalustossa otettava huomioon,
että mukana voidaan kuljettaa
pyörätuolia tai
kolmipyörää.
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aamukuljetus
koulupäivinä,
kuljetus koululla klo 8.35

Aamu- ja iltapäiväkuljetus.
Lähtö aamulla koulukeskuksesta
klo 7.45 ja
paluu iltapäivällä koulukeskukseen
n. klo 15
koulupäivinä.

Neuvonta
050 5790 100

Reitti
Kalliojärventie 712 2opp
Kalliojärventie 752 2opp
Kalliojärventie 581 1opp
Finniläntie 27 2opp
Pöntiöntie 1 2opp
Kevarintie 13
Alaperintie 64 2opp
Evijärventie 256 3opp
Kaukolantie 25 2opp
Isokyläntie 6
Mikkolanrengas 17
Isokyläntie 138 2opp
Isokyläntie 245 2opp
Isokyläntie 263 2opp
Isokyläntie 451
Heikkiläntien pysäkiltä 7
Keskuskoulu

Oppilaita yht. n.

33

koulukeskus – Koivusalontie 41 –
koulukeskus
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