
 
 

 
 

RUSKON KUNTA    TARJOUSPYYNTÖ 
 
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta  10.2.2020 
      
  
 
RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET 
LUKUVUOSINA   2020- 2022 
  
Ostaja  Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 

 Talkootie 5, 21290 Rusko 
 Yhteyshenkilö: johtava rehtori Kai Laitinen 
 

Kohde  Tarjouskilpailu koskee Ruskon kunnassa asuvien erityisen tuen ja ruot-
sinkielisten oppilaiden koululaiskuljetusten hoitamista taksi- / joukkolii-
kenneluvan nojalla 12.08.2020 – 04.06.2022 välisen ajan.  

 
Turun kaupunki ilmoittaa oppilaiden koulupäivien alkamis- ja 
päättymisajat aina lukuvuotta edeltävään juhannukseen mennessä. 
Pääsääntöisesti aamukuljetukset ajetaan kouluille kello kahdeksaksi ja 
yhdeksäksi (reitit lähtevät Ruskolta n. 7.10 alkaen). Paluukyydit 
Ruskolle ajetaan oppilaan iän mukaan noin klo 12.20 -15.15 alkaen.  
Kuljetettavia arvioidaan olevan yhteensä 14 oppilasta. Osa oppilaista voi 
kulkea vain toiseen suuntaan taksilla ja käyttää Föliä toiseen suuntaan 
mennessä. Myös esioppilaita pyritään liittämään näihin kyyteihin. 

 
Kuljetettavien oppilaiden määrä voi vaihdella sopimuskaudella. Tällä 
hetkellä kuljetettavia on kaksitoista kappaletta.  

  
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varaa mahdollisuuden neuvotella 
saman sisältöisen kahden vuoden jatkossopimuksen tämän kilpailun 
voittajan kanssa ilman uutta tarjouskilpailua.  
 

Kilpailuttaminen Tarjouskilpailussa noudatettavat ehdot on määritelty liitteessä 1. 
 

Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka johtaa ostajalle kokonais-
taloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen. Tarjouksia vertaillaan ensi-
sijaisesti hinnan perusteella. 

 
Liikennöinti  Liikennöitsijä sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin 

näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. 
 

Tarjouksen sisältö Tarjous tulee tehdä tarjousasiakirjan mukaisesti 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa €/km hinta (ALV 0%). Hinta on sellainen, 
että se maksetaan vain, kun oppilas tai oppilaita on taksin kyydissä.  
 
Takseja pitää olla vähintään kaksi, joista toisessa on oltava vähin-
tään 10 oppilaspaikkaa sisältäen invakuljetusmahdollisuuden (pyö-
rätuolikuljetus) ja toisessa on oltava vähintään 6 oppilaspaikkaa 
sisältäen invakuljetusmahdollisuuden (pyörätuolikuljetus). 

 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa käytettävä kalusto.  

  Tarjous tulee olla voimassa 12.08.2020 saakka. 
 
Tarjouskilpailuasiakirjat 



 
 

 
 

Tarjouspyyntöasiakirjat ja niiden liitteet ovat tilattavissa tai noudetta-
vissa 10.2.2020 lähtien osoitteesta:  
Ruskon kunta / koulutoimisto, Talkootie 5, 21290 Rusko / koulusihteeri 
Kirsi Hakola puh. 044-4333 630. Asiakirjat ovat saatavissa myös Rus-
kon kunnan internet-sivuilta osoitteesta: www.rusko.fi  

  
 
Tarjouskilpailusta ilmoittaminen 
 

Tarjouskilpailusta on ilmoitettu 10.2.2020 alkaen Ruskon kunnan viralli-
sella ilmoitustaululla, Turun Tienoo, ja Ruskolainen -lehdissä, Ruskon 
kunnan internet-sivuilla ja Hilma-järjestelmässä. 

 
 

Tarjousten jättäminen 
 
  Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 20.3.2020  klo 12.00  

mennessä osoitteeseen Ruskon kunta / Koulutoimisto, Talkootie 5, 
21290 Rusko. 

 
Kuoreen on merkittävä tunnus ” TURUN SUUNNAN 
KOULUKULJETUSTARJOUS”. 

 
Tarjouskuoreen tulee sisällyttää asiakirjat, joista käy ilmi seuraavat tie-
dot: 
 
1. Tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysymys on oikeushenki-

löstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi. 
2. Kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta, 
3. Verottajan todistus ennakonpidätyksien suorittamisesta. 
4. Käytettävä kalusto. 

 
Tarjouskuoren sisälle ERILLISEEN SULJETTUUN kirjekuoreen sisälly-
tetään varsinainen TARJOUSASIAKIRJA  HINTATIETOINEEN. 

 
  Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 
 
  RUSKON KUNTA 
  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 
 

 
 Kai Laitinen, johtava rehtori, puh. 044-4333645 

 
Liitteet   

1.    Tarjouskilpailun ehdot 
2.    Tarjousasiakirja hintatietoineen 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.rusko.fi/
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RUSKON KUNTA     Liite 1 
 
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta   10.2.2020 
 
 
TARJOUSKILPAILUN EHDOT 
 
 
 
1. Liikenne- / taksiluvan voimassaolo 
 

Liikennöitsijällä tulee sopimuskauden alkaessa olla ostoliikenteen har-
joittamiseen oikeuttava liikenne- / taksilupa. 

 
Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan um-
peutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta 
osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, että liiken-
nöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden. 

 
2. Tiedot liikennöitsijästä 
 

Tarjouksessa tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysy-
mys on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi. 

  
  Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selitykset: 

 
1. kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta / taksiluvasta, tai 

luotettava selvitys siitä, että lupa on voimassa sopimuskauden 
alkaessa 

2. verottajan todistus ennakonpidätyksien suorittamisesta  ja 
3. vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä, 
 

Palveluntuottajan tulee ennen tehtävän vastaanottamista vastata  kuljet-
tajien rikostaustan selvittämisestä  (laki 504/2002). 

 
3. Tiedot käytettävästä kalustosta 
 

Tarjouksessa tulee ilmetä ajoon käytettävien autojen oppilaspaikka-
määrä. Autojen tulee olla siistejä ja koulukuljetukseen soveltuvia sekä 
varustettu alkolukolla. Takseja pitää olla vähintään kaksi, joista toi-
sessa on oltava vähintään 10 oppilaspaikkaa sisältäen invakulje-
tusmahdollisuuden (pyörätuolikuljetus) ja toisessa on oltava vähin-
tään 6 oppilaspaikkaa sisältäen invakuljetusmahdollisuuden (pyö-
rätuolikuljetus). 

 
 
4. Kilpailukohteet Ruskon kunnan Turun koulusopimusten mukaiset kuljetukset 

(Ruotsinkielisten kuljetus sekä Turun erityiskouluja käyvien kuljetukset). 
 
5. Tarjoushinta  

Tarjouksessa tulee ilmoittaa €/km hinta (ALV 0%). Hinta on sellainen, 
että se maksetaan vain, kun oppilas tai oppilaita on taksin kyydissä 
eli  

 laskutus alkaa ensimmäisen oppilaan noustessa kyytiin ja päättyy 
viimeisen oppilaan jäädessä pois kyydistä. Laskutettavia kilometrejä 
ovat vain ne, jolloin oppilas/oppilaita on kyydissä reitillä. 
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Tarjottuun hintaan tulee sisältyä oppilaiden tavanomaisten liikuntavarus-
teiden kuljettaminen. 

 
6. Tarjousten avaaminen 

Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina siihen saakka, kunnes 
tarjouksille asetettu määräaika on kulunut umpeen. Tarjoukset tulee jät-
tää suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä TURUN 
SUUNNAN KULJETUSTARJOUS. Varsinainen hintatiedot sisältävä tar-
jousasiakirja sisällytetään omassa erillisessä suljetussa kuoressaan em. 
kirjekuoreen. 

 
7. 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 taloudelli-
nen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olet-
taa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet 

2. tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asettuja vaatimuk-
sia, 

3. tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoitta-
miseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäi-
senä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan 
sopimus- tai muuhun menettely rikkomukseen tai 

4. tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tie-
toja 

5.   käytettävä kalusto ei täytä vaatimusta:  Takseja pitää olla vähintään  
      kaksi, joista toisessa on oltava vähintään 10 oppilaspaikkaa sisäl- 
      täen invakuljetusmahdollisuuden (pyörätuolikuljetus) ja toisessa on  
      oltava vähintään 6 oppilaspaikkaa sisältäen invakuljetusmahdolli- 
      suuden (pyörätuolikuljetus). 

 
 
 
8. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet 
 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjous-
pyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Liikennöitsijältä edellytetään 
soveltuvan kaluston lisäksi paikallistuntemusta ja kokemusta lasten ja 
nuorten kuljettamisesta. 

 
Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on ostajalle kokonaistaloudellisesti 
edullisin (hinnan osuus on 95 %). 

 
Ruskon kunta pidättää tarjouskilpailutuksen yhteydessä oikeuden hylätä 
kaikki tarjoukset, mikäli tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen 
varatut määrärahat, olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet ja hankinta 
osoittautuu tarpeettomaksi tai tarjoushinta on niin alhainen, että on il-
meistä ettei hankintaa myyjän taloudelliset edellytykset huomioon ot-
taen voida tarjouksen mukaisesti täyttää. Ruskon kunta voi tarvittaessa 
siirtyä suorahankintaan, jos edellä esitetyt hylkäysperusteet täyttyvät. 
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9. Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen 
 

Sopimus ei tule kuntaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväk-
symistä koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kun kunnan asian-
omainen viranomainen on päättänyt panna päätöksen täytäntöön muu-
toksenhausta huolimatta, vaan hankintapäätös ja sopimus syntyvät eril-
lisellä kunnan ja liikennöitsijän välisellä hankintasopimuksella. 

 
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouk-
sen tehneille.  

 
 
10. Kilpailukohteiden muutokset 
 

Koska tarjouspyynnössä eritellyt kuljetustarpeet (reitit ja ajokerrat) on 
arvioitu alustavien oppilastietojen pohjalta ja lopullinen kuljetustarve var-
mistuu vasta työsuunnitelmien vahvistamisen jälkeen, kunta pidättää 
itsellään oikeuden muuttaa reittejä tarvittaessa. Reittejä voidaan muut-
taa ja yhdistellä kokonaisuuksiksi silloin, kun se aikataulullisesti on mah-
dollista.  
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RUSKON KUNTA     TARJOUS 
 
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta   Liite 2 
    
 
 
 
Jos tarjousta ei jätetä tällä asiakirjalla, tulee kaikki vastaavat tiedot sisältyä annettuun tarjoukseen. 
Tämä tarjousasiakirja hintatietoineen sisällytetään omaan erilliseen kirjekuoreen. 
 
 
LUKUVUOSIEN 2020-2022 TURUN SUUNNAN KOULUKULJETUKSET 
 
 
1. Tarjoaja 
 
 Nimi: ____________________________________________________ 
                                                                                                       
 
 Osoite: ____________________________________________________                                                                                                     
                                                                                                   
 
 Puhelin: ____________________________________________________ 
                                                                                                      
 
 Sähköposti: ____________________________________________________ 
 
 
 Liikenteestä vastaava henkilö: ____________________________________                                                                    
 
 
 
2. Tarjouksen kohde, sisältö ja tarjoushinnat  
 
 Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin sekä sen liitteisiin ja sitoudun järjestämään  

liikennöinnin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 
 
 Laskentaperusteeksi ilmoitan seuraavan oppilasmäärästä riippumattoman 

ajokilometrin hinnan. Laskutusperuste: Laskutus alkaa ensimmäisen oppilaan 
noustessa kyytiin ja päättyy viimeisen oppilaan jäädessä pois kyydistä. Laskutettavia 
kilometrejä ovat vain ne, jolloin oppilas/oppilaita on kyydissä reitillä. 

 
 
 ______________ € / km (alv 0 %) 
  
 
 
3. Koulukuljetuskalusto, jota Ruskon kunnan koulukuljetuksissa tullaan käyttämään: 
 
 
 
 A) Ajoneuvon / ajoneuvojen merkki yksilöidysti: ______________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
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 B) Ajoneuvon / ajoneuvojen vuosimalli yksilöidysti: ___________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 C) Ajoneuvon / ajoneuvojen paikkaluku yksilöidysti: ___________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 D) Ajoneuvon invakuljetusmahdollisuus:  
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
  
Liitteet: 
  
 Tarjouksen liitteet (tarpeeton yliviivataan) 
 

1) kopiot joukkoliikenneluvasta / taksiluvasta 
2) verottajan todistus ennakonpidätysten suorittamisesta 
3) vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta 
 
 
 
 
Paikka ja päivämäärä: 
 
______________           ____ / ____ 2020 
 
 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
 
 
__________________________________________ 


