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1. Liikenneluvan voimassaolo
Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikenne- tai taksilupa.
Tarjouskilpailuun voi osallistua vaikka liikenne- tai taksilupaa ei ole tarjouksen jättöaikaan vielä saatu. Lupa tulee kuitenkin olla vireillä ja lupa tulee olla voimassa ennen
sopimuksen alkua.
Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen
kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän
liikennelupaa uudisteta.
2. Liikenneluvan automäärä
Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa
vahvistetun määrän. Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa
se automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun.
Ostaja tulee tarjouksia käsitellessään viran puolesta rajoittamaan liikennöitsijälle
mahdollisesti annettavien ajojen määrä siten, että niiden liikennöinti voidaan toteuttaa
ilmoitetuilla autoilla.
3. Yhteenliittymä
Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä, kilpailunrajoituslain 5 §). Yhteenliittymä voidaan
muodostaa silloin, kun yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun
kohteena olevan liikenteen ajamiseen.
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Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous ja toimitettava vaadittavat liitteet. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä.
Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun.
4. Alihankinta
Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus
liikenteestä hoidetaan alihankintana.
Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset
täyttävä liikennöitsijä.
Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan.
5. Tiedot liikennöitsijästä
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysymys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi.
Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta, yhteenliittymän osakkaista ja alihankkijasta
myös seuraavat tiedot ja selvitykset:
1. Kopio voimassa olevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta
2. Verottajan verovelkatodistus
3. Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta,
jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä
6. Kilpailukohteet
Tarjous tulee tehdä kohteittain ja/tai yhdistelmätarjouksena siten kuin tarjouspyynnössä on määritelty.
7. Kaluston laatuvaatimukset
Kaluston tulee olla siisti, huollettu ja hyväkuntoinen ja liikennetarpeeseen nähden sopiva. Asiakaspalvelun tulee olla asiallista ja ystävällistä.
Koulukuljetuksissa on noudatettava perusopetuslain 32 §:n mukaisia koulumatkaan
käytettäviä aikoja odotuksineen. Katso tarjouspyynnön kohta 9.
8. Tarjoushinta
Kilpailuttaminen perustuu kunkin kohteen reittihintaan, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan liikennöinnin sopimuskaudella 2.1.-1.6.2013.
Tarjoushinta annetaan alvillisena.
Ostoliikennesopimuksen liitteen nro 4 kohdassa 6 mainittujen perusteiden mukaan
liikennöintiä voidaan muuttaa kesken sopimuskauden. Tämä voi johtaa liikennöintikorvauksen muuttamiseen.
9. Kohteita koskevat muutosehdotukset
Liikennöitsijä voi halutessaan esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteenhoidon
kustannuksia vähentäviä pieniä muutosehdotuksia tarjouspyynnössä esitettyihin palvelukohteisiin.
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10. Tarjousten avaus
Tarjoukset avataan suljetussa avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään
avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon
merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika, paikka ja läsnäolijat. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneista
tarjouksista merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä ja tarjouksen saapumisaika.
11. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta
Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön
velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:
1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne
niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet,
2) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia,
3) tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä kilpailurajoituslain vaatimuksia,
4) tarjoaja on tuomittu liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastavastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen tai väärinkäytökseen, tai
5) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja.
12. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet
Valinta suoritetaan niiden tarjousten perusteella, jotka ovat tarjouspyynnönmukaisia
ja täyttävät siinä asetetut ehdot toimintavarmuudesta, kelpoisuudesta ja muista seikoista sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on edellytetty.
Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea, taikka, jos
olosuhteen tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
13. Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen
Ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken allekirjoitetaan ostoliikennesopimus. Sopimus tulee molempia osapuolia sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.
Liikennöitsijälle annettavaan tarjouksen hyväksymistä koskevaan kirjalliseen ilmoitukseensa liitetään tässä mainitut sopimuksen sitovuutta koskevat ehdot.
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kunnanhallituksen pöytäkirjanotteella
kaikille tarjouksensa määräaikaan mennessä jättäneille.
14. Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen
Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna.
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Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan kaikille tiedossa oleville tarjousasiakirjat hakeneille.
Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että
suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun.
15. Asiakirjojen täydentäminen ja tarkastukset
Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja.
Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan autokalusto ja huoltopalvelut tarvittaessa yhdessä palvelun käyttäjien edustajan kanssa. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan
vastuuta ja velvollisuuksia.
16. Palvelun laatuvaatimukset
Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys.
Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Matkustajia tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen liittyvissä asioissa. Vammaisten, vanhusten ja lasten erityistarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon.
Liikennöitsijän tulee pitää matkustajien saatavilla käsiaikatauluja ja aikatauluyhdistelmiä sekä liikennöinnissä noudatettava hinnasto.
Kuljettajan tulee pyydettäessä pystyä antamaan tietoa ajamansa reitin varrella olevista julkisista kohteista sekä vaihtoyhteyksistä.
Kuljettajan tulee tietää, mistä matkustaja voi saada lisätietoja matkustamiseen liittyvistä asioista.
Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää
sen ostajalle.
17. Yleiset määräykset turvavöiden käytöstä
Voimassa olevassa Tieliikennelaissa (88 §) on säädetty turvavyön ja muun istuinpaikan turvalaitteenkäyttö velvollisuudesta (31.3.2006/234).
Bussissa on lapsen iästä riippumatta käytettävä istuinpaikalleen asennettua turvavyötä tai lasten turvalaitetta.
18. Tarjousten valintaperusteet
Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on ostajalle hinnaltaan edullisin.
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 tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.

