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TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALITOIMEN ASIOINTIREITTIKULJETUKSISTA AJALLE 
1.1.2021–31.12.2022 ja OPTIONA 1.1.–31.12.2023 
Tarjousasiakirja nro 1 
 
 

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoi-
tamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.  
 

1. Tarjouksen jättäminen 
Tarjoukset jätetään suljetussa kirjekuoressa perjantaihin 9.10.2020 
kello 12.00 mennessä osoitteella Ilmajoen kunta, sosiaalitoimisto, 
PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoreen merkintä ”Asiointireittikuljetustar-
jous”. 
 
Tarjous ei saa olla ehdollinen. Määräajan jälkeen saapuneita tar-
jouksia ei oteta huomioon. 
 
Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalai-
suuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on vält-
tämätöntä, on niistä mainittava erikseen ja ne on merkittävä tarjouk-
seen selkeästi salainen –maininnalla.  
 
Tarjousten tulee olla sitovana voimassa 31.3.2021 saakka. 
 
Tarjousasiakirjat tilattavissa sähköpostitse 28.9.2020 asti osoit-
teesta: leila.korpilahti@ilmajoki.fi tai tulostettavissa kunnan nettisi-
vuilta www.ilmajoki.fi/ilmoitukset . 
 
Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat: 
 Tarjousasiakirja nro 1. Tarjouspyyntö.  
 Tarjousasiakirja nro 2. Tarjouskilpailuehdot. 
 Tarjousasiakirja nro 3. Tarjous. 
 Tarjousasiakirja nro 4. Luonnos ostoliikennesopimuksesta. 
 LIITE 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi. 
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2. Ostaja Ilmajoen kunta, sosiaalitoimisto 
PL 23, 60801 ILMAJOKI 
 
Yhteyshenkilöt:  
- Vammaispalvelujen koordinaattori/vt. sosiaalityöntekijä Kirsti 

Yli-Ojanperä, puh 044 4191 255, kirsti.yli-ojanpera@ilmajoki.fi  
- Vs. sosiaalijohtaja Susanna Lammi, puh 044 4191 250,  

susanna.lammi@ilmajoki.fi 1.10.2020 alkaen 
 

3. Sopimuskausi ja optio 
Sopimuskausi käsittää ajan 1.1.2021–31.12.2022 ja optiona 1.1–
31.12.2023. Ostaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa, lyhentää tai 
jättää sopimus tekemättä joidenkin alueen kohteiden/reittien osalta. 
 
Option käyttöönotosta kunta ilmoittaa toimittajalle erikseen viimeis-
tään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden loppumista. Optio 
sitoo tarjoajaa. Kunnalla on oikeus option käyttöön kaikkien kohtei-
den osalta.  
 
 

4. Hankintamenettely  
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), jäl-
jempänä ”Hankintalaki”. 
 
Hankintamenettelynä käytetään hankintalainsäädännön mu-
kaista avointa menettelyä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla 
on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. Hankinta ei ylitä EU:n kyn-
nysarvoa. 
 
Tarjouskilpailusta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja 
nettisivuilla. 
 
Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta 
tarjoajille palkkiota. 
 
Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein kes-
keyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. 
 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 
 
 

5. Hankinnan kohde ja tarjoushinnoittelu  
Tarjouskilpailu koskee Ilmajoen sosiaalitoimen asiointiliiken-
teen hoitamista tarjouspyynnön mukaisilla reiteillä ajalla 
1.1.2021–31.12.2022 ja optiona ajalle 1.1.–31.12.2023.  
 
Tarjoushinnoittelun pohjana käytetään kilometrihintaa, €/km ja an-
nettujen kilometrien mukaista päivähintaa. Hinnat ilmoitetaan arvon-
lisäverottomana, (alv 0 %). Tarjoushinta lasketaan ilmoitetusta 
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lähtö- ja päätepisteestä käyttäen annettuja ajokilometrejä. Tarjous-
pyynnön ajokilometrien määrä on kaikille tarjoajille sama vertailta-
vuuden vuoksi. 
 
Tarjoushinnan (= kilometrikorvauksen) on oltava kiinteä ajalla 
1.1.2021–31.12.2022 ja 1.1.–31.12.2023 ajan. 
 
Hinnat sisältävät kaikki liikennöinnin tuottamiseen liittyvät kulut ku-
ten mm. odotusmaksut, siirtoajot, avustajalisät ja tavarankuljetusli-
sät. Laskutus-, toimitus tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. 
 
Autossa voidaan kuljettaa henkilökohtaisia apuvälineitä, kuten kai-
nalosauvat ja pyörätuoli. Ne tulee kuljettaa ilman eri korvausta.  
 
Ostaja pidättää itsellään oikeuden yhdistää eri kuljetuskokonaisuuk-
siin myös muita kuljetuksia, mikäli kapasiteetti antaa myöten, eikä 
se aiheuta oleellista muutosta. Kunta varaa myös oikeuden muuttaa 
reittejä/kohteita, mikäli kuljetustarpeet muuttuvat, tai jos saadut tar-
joukset osoittavat muunlaisen reittiratkaisun edullisemmaksi. Ostaja 
pidättää lisäksi itsellään oikeuden muuttaa, lyhentää tai jättää sopi-
mus tekemättä joidenkin alueen reittien/kohteiden osalta. 
 
Reittien aikataulutus ajojen vakiinnuttua 
Liikennöitsijä laatii ajoreittien tarkan aikataulun ajojen vakiinnuttua 
neljän (4) viikon kuluessa. 
 
 

6. Tarjouskieli Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoukset jäte-
tään suomen kielellä. 

 
 

7. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaate 
Ne tarjoajat, jotka täyttävät kelpoisuusehdot ja joiden tarjous on ollut 
tarjouspyynnön mukainen pääsevät tarjousten vertailuun. Tarjous ei 
saa olla ehdollinen. Osatarjouksia ei hyväksytä. Auton vähimmäis-
kalustovaatimusten on täytyttävä. Tarjousten vertailu tehdään pis-
teyttämällä saadut tarjoukset. Valintaperusteena on suurin piste-
määrä. 
 
Tarjous, jonka yhteenlaskettu painotettu pistemäärä on suurin, tulee 
valituksi. Painotettu pistemäärä muodostuu päivähinnasta, auton 
euroluokasta ja lisäkilometrihinnasta. Maksimissaan yhteenlaskettu 
painotettu pistemäärä on yhteensä 100 pistettä. 
 
Tarjoajat ilmoittavat tarjoushinnan tarjousasiakirjana nro 3 olevalla 
tarjouslomakkeella. 
 
Pistemäärät ja niiden painotukset muodostuvat seuraavista osa-alu-
eista: 
 
Reittikohtainen kilometrihinta euroissa (90 pistettä) 

 Alin tarjous saa 90 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä las-
ketaan kaavasta: (halvin hinta / tarjottu hinta) x 90 = pistemäärä 
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Auton euroluokitus (5 pistettä).  

 Korkein auton euroluokkatarjous saa 5 pistettä ja muiden tarjous-
ten pistemäärä lasketaan kaavasta: (tarjottu euroluokka / korkein 
tarjottu euroluokka) x 5 = pistemäärä 

 Mikäli auton euroluokitusta ei ole mainittu tai sitä ei tiedetä saa 
vertailusta tältä osin 0 pistettä. 

Reittikohtainen lisäkilometrihinta euroissa (5 pistettä) 

 Alin tarjous saa 5 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä las-
ketaan kaavasta: (halvin hinta / tarjottu hinta) x 5 = pistemäärä 

 
Mikäli useampi tarjoaja saa kohteesta saman pistemäärän, ratkais-
taan voittaja sosiaalitoimistossa arvalla kyseisen kohteen osalta.  
 
Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian 
korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset 
ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituk-
senmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä ta-
valla. 
 
 

8. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset 
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on toimitettava viimeistään 
maanantaihin 28.09.2020 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoit-
teeseen sosiaalitoimisto@ilmajoki.fi. Kysymykset on tehtävä suo-
men kielellä. Kaikki lisätietopyynnöt ja kysymykset tulee toimittaa  
sähköpostitse. Kysymyksiin ei vastata puhelimitse, eikä suullisesti 
tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi.  
 
Kysymyksiin laaditaan kirjalliset vastaukset suomen kielellä. Vas-
taukset ovat nähtävillä viimeistään perjantaina 02.10.2020 kunnan 
kotisivuilla www.ilmajoki.fi/ilmoitukset. Myös mahdolliset korjaukset 
ja täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan kunnan kotisivuilla. 
 
 

 
Sosiaalijohtaja Tytti Luoto 
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