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TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA  

AJALLE 1.8.2020 – 31.7.2022 

 

 

Ilmajoen kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjouksia koulujen ja päiväko-

tien valmiiden aterioiden ja elintarvikkeiden kuljettamisesta  

ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022 sekä mahdollinen 1 optiovuosi.  

 

 

HANKINNAN KOHDE 
 

Hankinta koskee valmiiden aterioiden ja elintarvikkeiden kuljettamista termo-

laatikoilla, lämpökuljetusvaunuilla sekä rullakoilla. 

 

Ruokakuljetukset on jaettu kahteen reittiin jotka lähtevät 

Jaakko Ilkan koulun keskuskeittiöltä, sisältäen ateriat ja elintarvikkeet.  

Tarkemmat tiedot kuljetusreiteistä ja aikatauluista (liite1). 

Syksy 2020 reitit on valmiiksi suunniteltu poikkeaviksi (liite 2). Normaaliin 

reittiin paluusta ilmoitetaan hyvissä ajoin. 

 

Varaamme oikeuden muuttaa reittejä sopimuskauden aikana, mikäli kuljetus-

tarpeet muuttuvat tai jos saadut tarjoukset osoittavat muunlaisen ratkaisun 

edullisimmaksi.  

 

TARJOUKSEN SISÄLTÖ 

 

Tarjous tulee tehdä muodossa hinta (€) /kuljetuspäivä (n 190 pv) lukuvuo-

den aikana (alv eriteltynä) liitteille 1 ja 2 erikseen.   

 

Lisäksi pyydetään hinta erikseen koulujen loma-ajoille. 

 Koulujen loma-aikojen ja satunnaisten lisäkuljetusten (jotka eivät kuulu reit-

tiin) hinta ilmoitetaan kilometrihintana (alv 0 %). Loma-aikoina kuljetukset 

kohdistuvat tarpeen mukaan osaan päiväkodeista. Hintavertailussa käytetään  

seuraavaa kaavaa: €/km x 15 km x 65 pv. 

 

HINNAT 

 

Tarjoushinnan tulee olla kiinteä koko sopimuskauden. Optiovuoden hinta 

voidaan tarkistaa enintään kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin muutosta 

vastaavaksi. 
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Etukäteen ilmoitetuista kuljetusmatkaa lyhentävistä reittimuutoksista on an-

nettava hintahyvitys. Hyvityksen perusteena on kyseisen keittiön annosmäärä 

tai kilometrimäärä, jolla reitti lyhenee ja hintana ilmoitettu kilometrimäärä. 

 

Hinta sisältää aterioiden ja elintarvikkeiden kuljettamisen sekä edellisen päi-

vän tyhjien astioiden palauttamisen valmistuskeittiölle. 

Reitin sisäinen ajojärjestys on vapaa; aikataulut on kuitenkin huomioitava 

reittivalinnassa. 

 

HANKINNAN SOPIMUSKAUSI 

 

 Ostopalvelusopimus tehdään ajalle 1.8.2020– 31.7.2022, lisäksi mahdollinen 

optio 1 vuosi. 

 

ALIHANKINTA 

 

Tarjoaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Tarjoaja 

vastaa mahdollisesta käyttämänsä alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omas-

taan ja jota koskevat samat vaatimukset kuin tuottajaa. Mahdollinen alihank-

kijan käyttö tulee esittää tarjouksessa. 

 

HANKINTAMENETTELY JA AIKATAULU 

 

Hankintailmoitus on ilmoitettu Hilmassa 22.4.2020.  Lisäksi ilmoitus julkais-

taan Ilmajoen kunnan kotisivuilla www.ilmajoki.fi  

Hankinnassa noudatetaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja 

(JYSE 2014 Palvelut). 

Tarjous, jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, voidaan jättää 

ottamatta huomioon hankintaa ratkaistaessa. Sopimuksen irtisanomisaika on 

molemmin puolin 2 kuukautta. 

Tarjoukset käsitellään aikataulussa, joka mahdollistaa palvelun käyttöönoton 

1.8.2020 alkaen. 

 

 

HANKINNAN VAATIMUKSET 

Kuljetusautojen tulee olla siistejä, elintarvikkeiden kuljetukseen soveltuvia 

umpipakettiautoja, sisältäen mielellään jäähdytetyn kuormatilan tai kylmä-

kontteja. Kuljetus sisältää kaikki palvelu(jakelu)keittiöiden tarvitsemat kylmät 

ja kuumat ruoat ja elintarvikkeet (myös maitotaloustuotteet). Maitotaloustuot-

teiden määrä on huomattava, joten ne tulee voida siirtää rullakoilla suoraan 

lähettävän keittiön kylmiöstä kuljetusautoon. Kuljetusautossa tulee olla val-

mius vaunujen nostamiseen sisään ja ulos, koska pakkaus- ja purkupaikkam-

me ovat maan tasalla ilman tavarahissejä. Lähettävä keittiö pakkaa kuumat 

http://www.ilmajoki.fi/
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ruuat lämpökuljetuslaatikoihin tai – vaunuihin. Tarjouksen antaja vastaa vau-

nujen/laatikoiden lastaamisesta autoon ja toimittamisesta toimituspisteeseen 

sisälle tilaajan osoittamaan paikkaan. Lämpökuljetusvaunut edellyttävät kulje-

tusautolta (reitti 1) takalaitanostimen. Tarjouksen antaja vastaa vaunujen ja 

laatikoiden ehjänä säilymisestä koko kuljetuksen ajan lähettävästä keittiöstä 

vastaanottavaan keittiöön. 
 

Tarjouksen antajalla tulee olla voimassa olevat ruoankuljetukseen ja tavaralii-

kenteeseen tarvittavat luvat, myös elintarvikelainsäädäntöä (§ 13) koskevin 

osin, jotka on esitettävä palvelun tilaajalle ennen sopimuksen solmimista.  

Palvelun tarjoajan tulee toiminnassaan noudattaa elintarvikelakia ja erityisesti 

elintarvikekuljetuksia velvoittavaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 

(597/2000). Autojen puhtaanapidosta vastaa kuljetuspalvelun myyjä. Kulje-

tuskaluston hyväksymisasiakirjat ja omavalvontasuunnitelma on esitettävä 

palvelun tilaajalle ennen sopimuksen solmimista. 

 

MAKSUEHDOT 

 

14 pv netto, laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Kummallakin osa-

puolella on oikeus ja velvollisuus tarkastaa laskujen oikeellisuus. Laskutus-, 

toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

 

TARJOUKSELLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

 

Tarjoukseen tulee liittää kuvaus käytettävästä ajoneuvosta ja selvitys kuljetta-

jan/yrityksen kokemuksesta ateriakuljetuksista sekä varasuunnitelma mahdol-

lisen auton rikkoutumisen tai kuljettajan poissaolon varalle. Kuljettajan pitää 

olla ajotaidoltaan, asiakaspalvelutaidoiltaan ja terveydentilaltaan soveltuva 

kuljettamaan ateriakuljetuksia.  

 

Tarjous voidaan sulkea pois, jos tarjoajalla ei voida katsoa olevan teknisiä, 

taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi tai joka on lai-

minlyönyt verojen lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai 

siinä maassa, jossa tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittumismaa). 

Tarjouksen antajan tulee toimittaa verovelkatodistus, ilmoitus eläkevakuu-

tusmaksun suorittamisesta, tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekiste-

riin merkitsemisestä sekä tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta. Todistuk-

set eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. 

 

HANKINNAN VALINTAPERUSTEET 

 

Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. 
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Hintavertailu tehdään laskentakaavalla: 

hinta (€) x 190 kuljetuspäivää (reitit 1 ja 2)  ja 

hinta (€/km) x 15 km x 65 kuljetuspäivää 

 

Tarjouksen pyytäjä pitää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous. 

Osatarjouksia ei oteta huomioon.                                                                   

 

TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA 

 

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouspyynnös-

sä ilmoitetusta viimeisestä jättöpäivästä lukien. 

 

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT: 

 

Jaakko Ilkan koulun keskuskeittiön ruokapalveluesimies Tuula Löppönen,  

p. 0444191654 tai tuula.lopponen@ilmajoki.fi 

Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Sivula,  

p. 044 4191 418 tai pirjo.sivula@ilmajoki.fi 

 

TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

 

Tarjoukset liitteineen tulee laatia suomen kielellä ja toimittaa perille merkin-

nällä ”Ruokakuljetukset”  

22.5.2020 klo 12.15 mennessä osoitteeseen: 

 

Ilmajoen kunta  

Ruokapalveluyksikkö 

PL 23 

60801 Ilmajoki 

 

tai 

 

Sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ilmajoki.fi 

 

 

Ilmajoella 21.4.2020 

Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Sivula 

 

 

 

LIITTEET: 

Liiteet 1  ja 2: Aikataulut ohjeellisine reitteineen 

mailto:kirjaamo@ilmajoki.fi

