Liite 2

Tarjouspyyntö
1. Hankinnan kohde
Hankintayksikön nimi

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Y-tunnus

2071277-7

Katu- tai postiosoite

PL 3/Kauppatie 107 B

Postinumero

62201

Postitoimipaikka

Kauhava

Yhteyshenkilö

Eija Ala-Toppari-Peltola

Puhelinnumero

+358 50 414 6270

Sähköposti

eija.ala-toppari-peltola@kaksineuvoinen.fi

2. Hankinnan tiedot
Hankinnan nimi

Sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaiset kuljetuspalvelut.

Hankinnan lyhyt kuvaus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen pyytää tarjousta sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) kuljetuspalvelujen hankinnasta kuntayhtymän alueella (Evijärven
kunta, Kauhavan kaupunki). Liikennöintikausi alkaa 1.9.2020 jatkuen 31.8.2023 saakka. Tilaajalla on oikeus halutessaan jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden mittaisella
optiokaudella.
Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, eli ns. ranskalaisena urakkana. Palvelun hinta on sidottu valtioneuvoston asetukseen 403/2017 lisätiedoissa ja palvelusopimusluonnoksessa esitetyin tarkennuksin.
Matkojen tilaukset, välitys ja laskutus järjestetään Keskustaksi Oy:n kautta.

Lisätietoja hankinnasta

Välitettävien matkojen määrä koko kolmivuotisen sopimuskauden aikana on noin 54
000 kpl ja matkojen kustannukset nykyhinnoin noin 2,7 M €.
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen jäsenkuntien lähikuntia ovat:
Evijärvi: Kauhava, Kruunupyy, Lappajärvi, Pedersöre ja Veteli.
Kauhava: Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Isokyrö, Pedersöre, Uusikaarlepyy ja
Vöyri.
Edellä todettujen lisäksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen jäsenkuntien toiminnallisena
lähikuntana vammaispalvelulain mukaisissa (VPL) kuljetuksissa hyväksytään Seinäjoki.
Kuljetuspalveluissa kuljettaja avustaa asiakasta kuljetukseen liittyen. Erityisesti vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen matkustajilla saattaa olla käytössään apuvälineitä,
esim. pyörätuoli tai rollaattori. Kalustolta edellytetään näiden asiakkaiden sujuvaa ja
turvallista kuljetusta.
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Sopimukset tehdään kaikkien palveluntarjoajien kanssa, jotka täyttävät sopimusehdot, eli kyseessä on puitejärjestely.
Palveluntarjoaja voi käyttää alihankintaa, mistä on ilmoitettava tarjouksen liitteellä.
Liitetiedostot

Palvelun kuvaus/ Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut.
Palvelusopimusluonnos/ Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, Kalustolomake, ESPD-lomake

Kyseessä on

EU-hankinta.

Hankinnan ennakoitu arvo

2 700 000 euroa.

3. Hankintamenettely
Hankintamenettely

Avoin menettely

Osatarjousten hyväksyntä

Hyväksytään

Tarjousten valintaperuste

Halvin hinta

4. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset
Ehdottomat vaatimukset

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, sekä rikosrekisteriote ja tieto vastuuvakuutuksesta pyydetään hankintapäätöksen jälkeen niiltä palveluntarjoajilta, jotka täyttävät kilpailutuksen kriteerit.

Vaadittavat liitetiedostot

Todistus (ESPD-lomake) yrityksen taloudellisesta asemasta, valmiuksista ja
soveltuvuudesta julkiseen hankintamenettelyyn.

5. Hankintaa koskevat vaatimukset
Hankinnalle asetetut vaatimukset
1. Liikenteenharjoittajalla on oltava asianmukainen lupa tämän hankinnan
mukaisen liikenteen harjoittamiseen ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Mikäli lupaa ei ole vielä tarjousta annettaessa, on mukaan liitettävä selvitys
asiasta.
2. Liikennöinnissä käytettävä kalusto täyttää Suomen lakien ja asetusten sekä
viranomaisten antamien määräysten henkilökuljetukseen käytettävälle kalustolle sekä kuljettajalle asetettavat vaatimukset. Vaatimukset tarkemmin
liitteenä olevassa palvelun kuvauksessa.
3. Palveluntuottajan kuljettajalla tulee olla ajoneuvoluokan edellyttämä ammatillinen pätevyys ja se tulee pystyä tarvittaessa osoittamaan, mikäli asiakas
tai hoitohenkilökunta haluaa varmentaa kuljettajan oikeuden suorittaa ko
kuljetus.
4. Tarjoaja sitoutuu täyttämään kaikki palvelunkuvauksessa esitetyt vaatimukset.
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Hankinnalta vaadittavat liitetiedostot
ESPD-lomake
Kalustolomake

6. Hankinnan kohde
Puitejärjestely sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista.

7. Tarjouksen hylkäämisperusteet
Hylkäämisperuste

Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa
koskee hankintalain 80 §:n poissulkemisperuste. Tarjoaja voidaan sulkea pois
tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain
81 §:n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia
soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa.

8. Sopimusmenettely
Sopimusmenettely

Tilaajan ja palveluntuottajan välille laaditaan hankintasopimus päätöksen tultua
lainvoimaiseksi. Tarjouksen johtaessa sopimukseen, palveluntuottajan on toimitettava tilaajalle tilaajavastuulain edellyttämät todistukset, ulkomaisen työvoiman osalta työsopimukset ja muut tarvittavat asiapaperit sekä varauduttava
toimittamaan tilaajalle tilaajan edellyttämä muut lisäselvitykset. Sopimus syntyy
vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen. Sopimusehdot noudattavat yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014
PALVELUT/päivitysversio 2017.

9. Tarjousasiakirjojen julkisuus
Julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen.
Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla
on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.
Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena.

10. Muut tiedot
Kieli

Tarjous tulee laatia suomen kielellä.

Voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2020 asti.

Hankintaa koskevat tiedustelut
Lisätietokysymykset on esitettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen tarjouksen
jättämispäivää. Lisätietokysymykset ja vastaukset esitetäänTarjova.fitoimittajaportaalissa.
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Laillisuus

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014
PALVELUT/päivitysversio 2017).

ESPD-lomake
[ESPD-lomakkeen

ESPD-lomake palautetaan liitteenä olevalla, valmiiksi esitäytetyllä lomakkeella.
www-palvelu (jossa lomakkeen voisi täyttää XML-muodossa) on poissa käytöstä.]

Muut tiedot/lisätietoja

Matkan hinnan määräytyminen:
Matkan hinta perustuu Valtioneuvoston asetukseen 403/2017 taksiliikenteen
kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista seuraavin tarkennuksin:
1. Tarkistamisperusteina käytetään Trafin taksiliikenteen kustannusindeksiä
(perusvuosi 2015=100). Tarkistusindeksinä käytetään maaliskuun 2020
pistelukua 107,5. Hinnat tarkistetaan vuosittain syyskuun alussa, ensimmäisen kerran vuonna 2021.
http://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/TraFi__Taksiliikenteen_kustannusi
ndeksi/010_tslhi_tau_101.px/table/tableViewLayout1/?rxid=714713ea4df2-4b82-8e0a-68b51dad9956
2. Sen lisäksi mitä asetuksen 403/2017 6 §:ssä säädetään, hinnan määrittelyssä voidaan käyttää muuta laitetta tai järjestelmää, jolla saavutetaan taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus, sekä tiedonsuojauksen taso.

11. Tarjouksen jättäminen
Tarjouksen jättämisaika

Tarjous on toimitettava hankintayksikölle viimeistään 29.7.2020 klo 14.00.

Hankinnan www-osoite

Tarjous on laadittava ja lähetettävä sähköisesti Tarjova.fi-toimittajaportaalissa

12. Allekirjoitukset
Eija Ala-Toppari-Peltola
sosiaalipalvelujen johtaja

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava
Y-tunnus 2071277-7

