
EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 352413

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0203738-4

Postiosoite Koulukatu 2

Postitoimipaikka Harjavalta

Postinumero 29200

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Kaisa Koskela

Puhelin +358 449067556

Sähköpostiosoite kaisa.koskela@kessote.fi

NUTS-koodi Satakunta FI196

Pääasiallinen osoite (URL) https://kessote.fi/

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki?id=352413&tpk=3bfa2d32-0931-4e85-8dd1-
33d2a6320b1e

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki?id=352413&tpk=3bfa2d32-0931-4e85-8dd1-
33d2a6320b1e

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

Kessoten henkilö- ja pientavarakuljetuspalveluiden 
Liikennöitsijäkilpailutus

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
0132322-3

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 286941

kirjaamo@eurajoki.fi
www.eurajoki.fi

Eurajoen kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 352413
Päiväys 28.05.2021
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II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Kessoten henkilö- ja pientavarakuljetuspalveluiden Liikennöitsijäkilpailutus

Viitenumero

352413

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

Hankinnan kohde

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
0132322-3

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 286941

kirjaamo@eurajoki.fi
www.eurajoki.fi

Eurajoen kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 352413
Päiväys 28.05.2021
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II.1.4) Lyhyt kuvaus

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä 
KESSOTE) hakee tällä tarjouspyynnöllä Liikennöitsijöitä toteuttamaan asiakkaiden 
kuljetuspalveluja sekä pientavara- ja näytekuljetuksia Keski-Satakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän ja lähikuntien alueelle. Kilpailutettava sopimuskausi 
on kaksi (2) vuotta 1.8.2021 - 31.7.2023 ja yhden (1) + yhden (1) vuoden optio.

KESSOTE ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen kuljetusten Välityskeskuksen, jonka 
kautta kuljetukset ohjautuvat Liikennöitsijöille. Hankinnan tavoitteena on varmistaa 
laadukkaan asiakaspalvelun ja yhdenmukaisten kuljetuspalvelujen tarjonta 
KESSOTE:n asiakkaille kaikilla sen toiminta-alueilla. Palvelua hankitaan perhe- ja 
sosiaalipalvelujen, ikääntyneiden sekä terveydehuollon palvelujen 
henkilökuljetustarpeisiin sekä pientavara- ja näytekuljetuksiin. 

Tarjouspyyntö jakautuu kahteen osaan: 
- Osa 1 Sopimusautot: kuljetukset ovat pääasiassa Vammaispalvelu-, 
Sosiaalihuolto- ja Eristyishuoltolain sekä terveydenhuollon henkilökuljetuksia. 
- Osa 2 Päiväautot (3 kpl): kuljetukset ovat pääasiassa säännöllisesti toistuvia / 
reittikuljetuksia (esim. työ- ja päivätoiminnan kuljetukset, erityiskoululaisten 
iltapäiväkuljetukset, ikääntyneiden kylvetyspalveluun liittyvät kuljetukset jne.) sekä 
pientavara- ja näytekuljetuksia. Päiväautot liikennöivät kahdella eri toiminta-alueella. 
Päiväauton vähimmäisvaatimuksena on esteetön ajoneuvo, jossa on kahdeksan (8) 
istumapaikkaa sisältäen vähintään yhden (1) pyörätuolipaikan.

Liikennöitsijä voi jättää tarjouksen molempiin osiin tai vain toiseen osaan. 
Päiväautojen kohdalla Liikennöitsijä voi jättää tarjouksen 1 - 2 toiminta-alueeseen. 

Päiväautoksi valittu auto voi suorittaa sopimusautolle ohjautuvia kuljetuksia 
päiväauton liikennöintiajan ulkopuolella, mikäli Liikennöitsijä on sopimusautojen 
sopimuksen piirissä. 

Ryhmittymä voi jättää tarjouksen ainoastaan osaan 1: Sopimusautot.

Hankinta ei koske seuraavia kuljetuksia: ambulanssikuljetukset, 
Kansaneläkelaitoksen korvaamat kuljetukset (SV67 mukaiset ns. KELA-kuljetukset), 
asiakkaan itsensä maksamat muut kuljetukset, jonkun muun tahon kuin KESSOTE:n 
korvaamat kuljetukset tai harkinnanvaraisena myönnetyt erilliskuljetukset, joihin ei 
voida kohtuudella soveltaa palvelukuvauksen hinnoittelua. 

Hankittava kokonaisuus on kuvattu tarkemmin Liitteessä 1.
Kessote ei sitoudu arvioituihin asiakasmääriin tai ennakoituihin kuljetusreitteihin. 

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä 4 500 000,00 €

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Tarjoukset voivat koskea

Kaikkia osia

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään 
seuraavat osat tai osien ryhmät

Hankintaviranomainen voi tehdä sopimuksen saman Liikennöitsijän kanssa sekä 
sopimus- että päiväautoista. 
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0132322-3
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Email
Internet
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II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Satakunta FI196

Pääasiallinen suorituspaikka

KESSOTE:n kuntayhtymän ja lähikuntien alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Kilpailutetaan sopimusautoja pääasiassa vammaispalvelu- , sosiaalihuolto- ja 
erityishuoltolain mukaisiin sekä terveydenhuollon henkilökuljetuksiin.  

Kaikki kriteerit täyttävät tarjoukset hyväksytään. Tarjouksessa annettu hinnoittelu 
vaikuttaa autojen etusijajärjestykseen välityspalvelussa. 

Hankinta on kuvattu tarkemmin Liitteessä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

3 500 000,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.08.2021 - 31.07.2023

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

II.2) Kuvaus

Kessoten henkilö- ja pientavarakuljetuspalveluiden Liikennöitsijäkilpailutus

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Sopimusautojen kilpailutus

Osa nro

1

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
0132322-3

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 286941

kirjaamo@eurajoki.fi
www.eurajoki.fi

Eurajoen kunta
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 352413
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Sopimusten jatkamisen kuvaus

Sopimuskausi voi jatkua enintään kahdella (1 + 1) optiovuodella, joista KESSOTE 
päättää vuosittain. Mahdollisten optioiden käytöstä ilmoitetaan 3 kuukautta ennen 
optioiden käyttöä. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen 
jatkamiseen alkuperäisin ehdoin.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Kyllä

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Optiona KESSOTE voi yhdessä jäsenkuntien (Eurajoki, Nakkila, Kokemäki, 
Harjavalta) kanssa lisähankkia henkilö- tai tavarakuljetuksia kuten esimerkiksi 
koulukuljetuksia sekä kuntien muita kuljetuksia kuten esimerkiksi palvelu- tai 
kutsuliikennettä. Optioiden käytöstä päättää KESSOTE. 

Kyllä

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.14) Lisätiedot

Kuljetuspalvelun vaatimukset on kerrottu tarkemmin Liitteessä 1.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

II.2) Kuvaus

Kessoten henkilö- ja pientavarakuljetuspalveluiden Liikennöitsijäkilpailutus

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Päiväautojen kilpailutus

Osa nro

2

Eurajoen kunta
Kalliotie 5
27100 Eurajoki
0132322-3

Puhelin
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Email
Internet

+358 286941
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Päänimikkeistö

Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Satakunta FI196

Pääasiallinen suorituspaikka

KESSOTE:n kuntayhtymän ja lähikuntien alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Kilpailutetaan päiväautot pääasiassa säännöllisesti toistuviin / reittikuljetuksiin sekä 
pientavara- ja näytekuljetuksiin.

Valitaan kolme (3) päiväautoa ja lisäksi autoja varasijalle. Päiväautot valitaan 
edullisimman päivähinnan perusteella. 

Hankinta on kuvattu tarkemmin Liitteessä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

1 000 000,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.08.2021 - 31.07.2023

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Sopimuskausi voi jatkua enintään kahdella (1 + 1) optiovuodella, joista KESSOTE 
päättää vuosittain. Mahdollisten optioiden käytöstä ilmoitetaan 3 kuukautta ennen 
optioiden käyttöä. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen 
jatkamiseen alkuperäisin ehdoin.

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista 
(avoimia menettelyjä lukuun ottamatta)

Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä

Tarveperusteinen määrittely. Tarvittaessa tätä kilpailutusta voidaan käyttää 
lisäautojen hankintaan, lisäautojen valinta tehdään tässä kilpailutuksessa varasijalle 
jäävästä kalustosta. 
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II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Kyllä

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Tarvittaessa tätä kilpailutusta voidaan käyttää lisäautojen hankintaan, lisäautojen 
valinta tehdään tässä kilpailutuksessa varasijalle jäävästä kalustosta. Optiona 
KESSOTE voi yhdessä jäsenkuntien (Eurajoki, Nakkila, Kokemäki, Harjavalta) 
kanssa lisahankkia henkilö- tai tavarakuljetuksia kuten esimerkiksi koulukuljetuksia 
sekä kuntien muita kuljetuksia kuten esimerkiksi palvelu- tai kutsuliikennettä. 
Optioiden käytöstä päättää KESSOTE. 

Kyllä

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.14) Lisätiedot

Kuljetuspalvelun vaatimukset on kerrottu tarkemmin Liitteessä 1.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

30.06.2021 12:00 (UTC +03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

6

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

30.06.2021 12:30

Paikka

Koulukatu 2, 29200 Harjavalta

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen
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Kalliotie 5
27100 Eurajoki
0132322-3
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Faksi +358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 15.06.2021 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankinnan tunniste

352413

Muut ehdot

Osallistumisvaatimuksilla määritellään millaista laatutasoa palvelulta ja 
palveluntuottajalta edellytetään: tarjouskilpailusta suljetaan pois sellainen tarjoaja, 
joka ei täytä osallistumisvaatimuksia ja jolla ei voida katsoa olevan edellytyksiä 
palvelun toteuttamiseksi.

Tilaajavastuulain mukaan ennen sopimuksen tekemistä tilaajan on pyydettävä ja 
toimittajan annettava tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) 
mukaiset selvitykset, joista todisteena ovat:
1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin; 
2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta 
vastaavat tiedot;
3. selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 
annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa 
taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
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4. todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Ennen sopimuksen tekoa sopimustoimittajaksi valitun tulee toimittaa edellä mainitut 
todistukset (enintään 3 kk vanhoja) tilaajalle. 
Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös vastuugroup.fi / Luotettava Kumppani 
-raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.

Yli 12 kk voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on toimitettava 
edellä tarkoitetut todistukset tai tiedot 12 kk:n välein.

Mikäli työssä aiotaan  käyttää alihankkijaa / -joita, edellyttää se selvitystä. 
Tarjouspyynnön sekä hankintalain mukaiset vaatimukset koskevat myös 
alihankkijoita. Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin 
omastaan.

HUOMIO:
- pyydämme "Kyllä" -kohdissa yksiselitteistä kyllä/ei -vastausta siitä, täyttyykö 
asetettu vaatimus.
- kohdissa, joissa lukee "syötettävä", tarjoaja kirjoittaa lyhyen selvityksen pyydetystä 
asiasta 
- kohdissa, joissa lukee "ladattava", tarjoaja lataa pyydetyn asiakirjan tai toimittaa 
tilaajalle ennen sopimuksen tekoa
- kaikkiin kohtiin on vastattava, jotta tarjous voidaan ottaa  mukaan vertailuun

Tarjouspyynnön muut ehdot Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Tarjoaja on tutustunut 
tarjouspyyntöasiakirjoihin ja 
sitoutuu niissä esitettyihin 
vaatimuksiin.

Kyllä

YHTEYSHENKILÖ: 
Palveluntuottajalla tulee olla 
nimettynä vähintään yksi 
vastuunalainen 
sopimusyhteyshenkilö, joka 
vastaa asiakassuhteesta ja 
koko palveluprosessista.

Kyllä

Jos kyllä

Yhteyshenkilö nimi, 
puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite 

Syötettävä

TALOUDELLISET, 
TEKNISET JA MUUT 
EDELLYTYKSET

TILAAJAVASTUULAKI: 
Tarjoajan tulee täyttää 
tilaajanselvitysvelvollisuutta 
koskevan lain (1233/2006) 
mukaiset vaatimukset. 
Lisätietoa 
https://www.vastuugroup.fi/tila
ajavastuulaki. 

Kyllä

Jos kyllä

Tilaajavastuuraportti. 
Tarjoaja voi ladata 
asiakirjan tai toimittaa sen 
ennen sopimuksen 
allekirjoittamista. 
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LUOTTOLUOKITUSKELPOIS
UUS: Tarjoaja sitoutuu 
toimittamaan selvityksen 
taloudellisesta tilanteestaan: 
Suomen Asiakastieto Oy:n 
Rating Alfa -raportti, 
luokituksen tulee olla 
vähintään tyydyttävä (A).

Valittava

Jos kyllä

Rating Alfa -raportti. 
Tarjoaja voi ladata 
asiakirjan tai toimittaa sen 
ennen sopimuksen 
allekirjoittamista. 

Jos ei

Tarjoaja on uusi yrittäjä, 
eikä raporttia ole sen 
vuoksi saatavilla. 

Valittava

VASTUUVAKUUTUS: Tarjoaja 
sitoutuu siihen, että 
toiminnassa on riittävä 
vastuuvakuutus hankintaan 
nähden koko sopimuskauden 
ajan.

Kyllä

ESPD-lomake on täytetty. Kyllä

LUPA: Tarjoajalla on palvelun 
tuottamiseen vaadittava lupa 
(taksi-, joukko-, 
henkilöliikenne- tai 
yhteisölupa). Tarjoaja sitouttu 
toimittamaan luvan tilaajalle 
pyydettäessä.

Kyllä

Tarjoajalla ja tarjoajan 
kuljettajille tulee olla 
ajoneuvoluokan edellyttämä 
ammatillinen pätevyys, joka 
tulee tarvittaessa pystyä 
todentamaan. 

Kyllä

RIKOSREKISTERIOTE: 
Tarjoaja sitoutuu esittämään 
yrityksen johtohenkilöiden 
rikosrekisteriotteet Kessote:lle 
ennen sopimuksen 
allekirjoittamista sekä 
tarkistamaan kuljettajiensa 
rikosrekisteriotteet.

Kyllä

ALINHANKKIJAT: Tarjoaja 
käyttää alihankkijoita.

Valittava

Jos kyllä

Selvitys alihankkijoista: 
alihankkiijan nimi, osoite, 
puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, 
liikenteestä vastaava 
henkilö sekä ilmoitettava 
liikenteestä alihankintana 
hoidettavat osat. 

Ladattava
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Hankinnan kohteen kriteerit

Sopimusautojen kilpailutus

Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu

Sopimusauto

Kohteen hintaa ei kysytä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Kaikki kriteerit täyttävät 
tarjoukset hyväksytään. 
Annettu hinta vaikuttaa 
etusijajärjestekseen 
kuljetusten välityksessä
Henkilöauto, hinta euroina / 
kilometri (ALV 0 %)

  0   1.5

Tarjottavien henkilöautojen 
lukumäärä
Pieni esteetön ajoneuvo, hinta 
euroina / kilometri (ALV 0%)

  0   1.7

Tarjottavien pienien 
esteettömien ajoneuvojen 
lukumäärä
Suuri esteetön ajoneuvo, hinta 
euroina / kilometri (ALV 0%)

  0   1.9

Tarjottavien suurien 
esteettömien ajoneuvojen 
lukumäärä
Päiväautojen kilpailutus

Osatarjoukset osa-alueen sisällä sallittu

RYHMITTYMÄT: Mikäli 
sopimusautoja koskeva 
tarjous jätetään ryhmittymänä, 
ryhmittymän on oltava 
välttämätön tarjotun palvelun 
tuottamiseksi. Ryhmittymää ei 
saa muodostaa 
kilpailunrajoittamistarkoitukses
sa (Kilpailulaki 948/2011). 
Kaikkien ryhmittymään 
osallistuneiden 
liikennöitsijöiden on 
allekirjoitettava tarjous. 
Yhteisen tarjouksen tehneet 
ovat yhteisvastuussa 
tarjouksesta. Sopimusautoja 
koskeva tarjous annetaan 
ryhmittymänä.

Valittava

Jos kyllä

Perustelut käytettävälle 
tarjousryhmittymälle, tiedot 
ryhmittymästä  ja 
ryhmittymään 
osallistuneista 
Liikennöitsijöistä. 
Selvityksessä tulee olla 
kaikkien ryhmittymään 
osallistuneiden allekirjoitus. 

Ladattava

Tarjoaja sitoutuu 
osallistumaan Kessoten 
järjestämään tapaamisiin, 
koulutuksiin ja käsittelemään 
sopimusten toteutumista.

Kyllä
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Päiväauto 1: Eurajoki. Matkat voivat suuntautua myös lähikuntiin. Päivähinta annetaan euroina / 
arkipäivä (ajopäivän pituus 8 h klo: 7.00-17.00)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

€ / 
päivä

Tarjottujen ajoneuvojen 
lukumäärä
Päiväauto 2 ja 3: Harjavalta-Kokemäki-Nakkila. Matkat voivat suuntautua myös lähikuntiin. Päivähinta 
annetaan euroina / arkipäivä (ajopäivän pituus 8 h klo: 7.00-17.00)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

€ / 
päivä

Tarjottujen ajoneuvojen 
lukumäärä
Osa-alueen yleiset kriteerit Minimi-

vaatimus
Maksimi-
vaatimus

Pisteiden laskentatapa

Tarjoaja sitoutuu tekemään 
suunnitelman 
häiriötilanteeseen 
varautumisesta (esim. 
rikkoutunut auto tai 
sairastuminen).

Kyllä

Jos kyllä

Selvitys häiriötilanteeseen 
varautumisesta. 

Syötettävä

Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Pisteiden laskentatapa

LIIKENNÖINNISSÄ 
KÄYTETTÄVÄ KALUSTO
Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä 
toimittamaan tilaajalle 
kalustoa koskevat asiakirjat 
kahden viikon kuluessa.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
tarjottu kalusto on Suomen 
tieliikenteeseen hyväksyttyä 
sekä täyttää kaikki Suomen ja 
EU:n alueella voimassa olevat 
säädökset ja 
viranomaismääräykset.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
tarjottu kalusto on katsastettu 
ja vakuutettu koko 
sopimuskauden. 

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
kaluston turvavarusteet ovat 
kunnossa, kalusto on huollettu 
ja laitteet toimivat 
moitteettomasti ja kalusto on 
sisältä puhdas.

Kyllä

Euroluokituksen mukaan 
henkilöauton (luokka M1) on 
täytettävä vähintään Euro 6 -
luokan päästöluokitus.

Valittava

Jos ei

Tarjoaja ei tarjoa 
henkilöautoa. 

Kyllä
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Hankintayksikön esittely

Hankintayksikkönä on Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Kessote).

Muut tiedot

Euroluokituksen mukaan 
esteettömän kaluston (luokka 
M1, M2 ja M3) on täytettävä 
vähintään Euro 5 -luokan 
päästöluokitus.

Valittava

Jos ei

Tarjoaja ei tarjoa 
esteetöntä kalustoa. 

Kyllä

Todistus alkolukosta 
vaadituissa kuljetuksissa (Liite 
1, kohta 4.)

Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
tarjottu kalusto on hankittu ja 
käytettävissä sopimuskauden 
alkuun mennessä.

Kyllä

Kalustoselvitys. Tarjoaja lataa 
Liitteen 2 mukaisen 
kalustoselvityksen. 

Ladattava

ASIAKASPALVELU

ASIAKKAAN TIETOTURVA: 
Tarjoaja sitoutuu 
noudattamaan voimassaolevia 
salassapito- ja 
tietoturvasäädöksiä.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
asiakaspalvelu on ystävällistä 
ja asiallista. Palvelun 
tuottamiseen edellytetään 
hyviä vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitoja, täsmällisyyttä, 
huolellisuuta ja vastuullisuuta.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu tuottamaan 
palvelun hyvällä suomen 
kielellä.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu siihen, että 
autossa ja sen läheisyydessä 
ei tupakoida.

Kyllä

MUUT EHDOT

Tarjoaja sitoutuu käyttämään 
tilaajan osoittamaa 
kuljettajasovellusta, jonka 
enimmäiskustannukset ovat 
20 €/ajoneuvo/kk.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu 
perehdyttämään ja 
kouluttamaan kuljettajansa.

Kyllä

VALINNAN TÄRKEYSJÄRJESTYS

1) Tarjouskohteen edullisin hinta
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Kokonaismäärä tai laajuus

Sopimusautoiksi hyväksytään kaikki kriteerit täyttävät tarjoukset. Tarjouksessa annettu 
hinnoittelu vaikuttaa autojen etusijajärjestykseen välityspalvelussa. 

Päiväautoiksi valitaan kolme (3) ajoneuvoa ja lisäksi autoja valitaan varasijalle. Päiväautot 
valitaan edullisimman päivähinnan perusteella. 

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisten 
hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014).

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjoushinnat tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla arvonlisäverottomina 
(ALV 0%). Hinnat ovat kiinteät 31.7.2023 asti + mahdolliset optiovuodet (1 +1).

Kessote päättää mahdollisten optiovuosien käytöstä erikseen.

Hylkäämisperusteet

Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti sekä tarjoushinnat tulee ilmoittaa pyydetyllä 
tavalla.

Tarjous hylätään, jos tarjous myöhästyy tai jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 
täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:n 
mukainen poissulkemisperuste.

Sopimusmenettely

Valittujen tarjoajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, 
kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon 
pohjana. 

Asiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevat asiakirjat katsotaanjulkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. 
Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) siten kuin julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 138 §:ssä 
säädetään. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. 
Tästä syystä palveluntarjoajan tulee tarjouksessaan määritellä selkeästi liike- ja 
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan 
ole liike- tai ammattisalaisuus. Asianosoisella on oikeus saada tieto asiakirjoista jo ennen 
niiden julkiseksi tuloa, jos kyse on asiasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 
käsittelyyn. 
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

espd_352413.pdf

Liite 1. Kuljetuspalvelun yleiskuvaus ja vaatimukset.docx

Liite 2 KESSOTE kuljetuspalvelu kalustoselvitys.docx

Liite 3 KESSOTE kuljetuspalvelu sopimusluonnos.docx

Liite 4 KESSOTE Henkilötietojen käsittelyehdot sopimusluonnokseen.docx

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Hanna-Leena Markki Kuntayhtymän johtaja

Päätöksenteon perusteet

Hankinnassa valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Palveluntuottajat valitaan osa-alueittain. Valintaperusteet ovat:
Osa 1: Sopimusautoiksi hyväksytään kaikki kriteerit täyttävät tarjoukset. Tarjouksessa 
annettu hinnoittelu vaikuttaa autojen etusijajärjestykseen välityspalvelussa. 

Osa 2: Päiväautoiksi valitaan kolme (3) ajoneuvoa ja lisäksi autoja valitaan varasijalle. 
- Päiväauto 1 Eurajoki: edullisin tarjoushinta (€/päivä, ALV 0%)
- Päiväauto 2 ja 3 Harjavalta-Kokemäki-Nakkila: edullisin tarjoushinta (€/päivä, ALV 0%)

Osassa 2 huomioidaan osa-alueen sisällä annetut osatarjoukset. Tarjouskilpailun 
perusteellla valitaan hinnaltaan halvimmat tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä 
vaadittavat ehdot.
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