
 
 

TARJOUSPYYNTÖ 
Dnro 65/02.08.00/2019 
 
Hankintaviranomainen 
 

Virallinen nimi Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

Y-tunnus 2205488-6 

Postiosoite Tapalankatu 20 

38700 Kankaanpää 

Yhteyshenkilö Tapani Santavirta 

Puhelin 044 577 2511 

Sähköpostiosoite tapani.santavirta@eposa.fi 

Kotisivut www.eposa.fi 

 
Hankinnan kohde 
 

1. Viiden kehitysvammaisen asiakkaan päivätoiminnan edestakaiset kuljetukset Noormarkkuun 

Aurinkopajalle. Reitti on Siikaisten Sammi-Pomarkku-Noormarkku ja matkan pituus yhteen 

suuntaan on n. 66 km. 

 

2. Yhden honkajokisen asiakkaan opiskelumatkojen edestakaiset kuljetukset Janakkalaan Kii-

pulan ammattiopistoon. Yhdensuuntaisen matkan pituus on noin 230 km. 

 
Tarjouspyynnön kohdentaminen 
 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa) vastaa kehitysvammalain ja vammaispalvelu-

lain mukaisten palvelujen tuottamisesta. Näihin kuuluu mm. päivätoiminnan järjestäminen ja tar-

peellisten kuljetusten järjestäminen.  

Koska hankittavien palveluiden arvo ei nouse yli hankintalain määrittelemien kilpailutusta edellyt-

tävien kustannusten, voidaan tarjouksia pyytää hankintayksikön määrittelemällä tavalla. 

 

Hankinta 1. Tarjouspyyntö julkaistaan Kankaanpään seudussa ja Uutisluotsissa sekä PoSan nettisi-

vulla. 

 

Hankinta 2. Tarjouspyyntö julkaistaan Kankaanpään seudussa ja Uutisluotsissa sekä PoSan nettisi-

vulla. 

 

Hankinta 1. Palvelukuvaus 
 

Haemme luotettavaa ja toimintaan sitoutunutta tuottajaa hoitamaan päivätoimintakuljetuksia vii-

delle kehitysvammaiselle asiakkaalle Noormarkun Aurinkokulman päivätoimintayksikkö Aurinko-

pajalle, os. Finpyyntie 8, Noormarkku ja takaisin koteihinsa. 

 

Tällä hetkellä palvelua tarvitaan seuraavasti: 

1. Kuljetukset tapahtuvat arkipäivisin maanataista perjantaihin. 

2. Saapuminen Aurinkopajalle tapahtuu noin klo 9:00 ja lähtö sieltä kotiin klo 15:00. 

3. Kilometrejä kertyy yhteen suuntaan noin 66 km. 



 
 

4. Kuljettamiseen tarvitaan invataksi, koska yksi asiakkaista tarvitsee pyörätuolin liikkumisen 

apuvälineenä. Hänen avustajansa kulkee matkassa mukana. 

5. Kuljetettavien määrä ja kuljetuskilometrit voivat muuttua tilapäisesti tai pysyvämmin. 

6. Tarjouksen voi antaa myös vain yhteen suuntaan kuljettamisesta. 

 
Hankinta 2. Palvelukuvaus 
 
Haemme luotettavaa ja toimintaan sitoutunutta tuottajaa hoitamaan yhden honkajokisen asiakkaan 

viikoittaisia opiskelumatkakuljetuksia Kiipulan ammattiopistoon Janakkalaan. 

 

Tällä hetkellä palvelua tarvitaan seuraavasti: 

1. Kuljetukset tapahtuvat viikoittain (pl. loma-ajat). 

2. Saapuminen ammattiopistoon maanantaisin klo 9:00 ja lähtö sieltä kotiin perjantaisin klo 

11:30. 

3. Kilometrejä kertyy yhteen suuntaan noin 230 km. 

4. Kuljettamiseen tarvitaan invataksi, johon mahtuu pyörätuoli ja toisinaan muitakin apuväli-

neitä (esim. seisomateline). 

5. Kuljetuksen tarpeessa voi tapahtua muutoksia asiakkaan tilanteesta johtuen. 

 

Hankintamenettely 
 

Tarjous tulee antaa kuljetuksesta euroa/km. 
 

Valintaperuste on edullisin hinta. 
 

Palvelun yksikköhintaa voidaan myöhemmin tarkistaa, jos palvelun määrässä tai luonteessa tapah-

tuu oleellisia muutoksia tai jos hinnantarkistukseen on muutoin tarvetta. Hinnantarkistuksesta on 

esitettävä neuvotteluesitys toiselle osapuolelle. 

 

Kuljetuksesta korvataan toteutuneet kilometrit. Kuljetuksesta voi joku jäädä pois tilapäisesti tai ko-

konaan, jolloin kuljetettavan matkan pituus voi muuttua. 

 

Sopimus tulee voimaan 1.1.2021 tai muuna aikana tilaajan ja valitun tarjoajan kanssa yhteisesti so-

pien. Sopimus päättyy 31.12.2021 tai jatkuu yhden optiovuoden. 

 

Tarjouspyynnössä pyydetyt tarjousasiakirjat liitteineen tulee toimittaa hankintayksikölle sähköpos-

tilla 11.12.2020 mennessä osoitteeseen: hankinnat@eposa.fi. 
 

Lähetykseen tulee laittaa hankinta 1. osalta merkintä ”Päivätoimintakuljetukset” ja hankinta 2. 

osalta merkintä ”Opiskelumatkakuljetukset”. 
 
Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset ja valintakriteerit 
 

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. 

 

Tarjousta ei voida hyväksyä, jos palveluntuottajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu 

poissulkemisperuste. 

 



 
 

Muut tarjoajalta vaadittavat kriteerit: 

1. Autojen on täytettävä vähintään EURO-4 päästöluokan normit (liite 2. kalustoselvitys). 
2. Turvavyöt tulee olla kaikissa istuimissa.  

3. Autossa tulee olla maksukortin lukulaite ja Trafin hyväksymä taksimittari.  

4. Palveluntuottajan kuljettajalla tulee olla ajoneuvoluokan edellyttämä ammatillinen pätevyys 

ja se tulee pystyä tarvittaessa osoittamaan, mikäli asiakas haluaa varmentaa kuljettajan oi-

keuden suorittaa ko. kuljetus.  

5. Palveluntarjoajalla tulee olla suunnitelma siitä, miten palvelu hoidetaan palveluntuottajaa 

mahdollisesti kohdanneen esteen aikana. 

6. Tarjoaja sitoutuu täyttämään kaikki palvelunkuvauksessa esitetyt vaatimukset.  

 

JYSE kohdan 18.1 (sopimuksen päättäminen erityistilanteissa) sovelletaan seuraavaa: 

 

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasit-

taa hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai hankintalain 

(1397/2016) 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tilaajalla on oikeus irtisa-

noa hankintasopimus päättymään välittömästi, vaikka edellä mainitut perusteet olisivat syntyneet 

vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 

 

Jos palvelua tuottaa yhteenliittymä, on palveluntuottajalla tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaih-

taa sellainen ryhmittymän jäsen, jota rasittaa em. pakollinen poissulkemisperuste tai joka ei täytä 

tilaajan tarjouspyynnössä asettamia vaatimuksia, vaikka poissulkemisperuste tai vaatimusten vastai-

suus olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos palveluntuottaja ei vaihda ryhmit-

tymän jäsentä, tilaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi. 

 

Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli 1) tilaajan toi-

minta päättyy, 2) palvelu käy tarpeettomaksi. 

 

Liite 3, Henkilötietojen käsittelyn ehdot, täydennetään sopimuksen teon yhteydessä. 

 

Tarjous annetaan tarjouslomakkeella (liite 1) ja siihen liitetään liitteeksi kalustoselvitys (liite 
2). Lisäksi tarjouksen liitteeksi tulee liittää dokumentti voimassa olevasta luvasta, joka oikeuttaa 

harjoittamaan luvanvaraista tarjouspyynnön mukaista henkilöliikennettä Suomessa. Tarjouksen voi 

tehdä myös yhteenliittymä, jolloin kaikilla siihen osallisilla tulee olla em. voimassa oleva lupa. Tar-

joajan on erikseen pyydettäessä toimitettava selvityksiä tässä tarjouspyynnössä mainituista soveltu-

vuus- ja kriteeriehdoista. Edellisten lisäksi valitun tarjoajan on toimitettava ennen sopimuksen alle-

kirjoittamista tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (liite 4). 
 

Kankaanpää 17.11.2020 

 

 

Anna Isoviita 

sosiaalipalvelupäällikkö 
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 2. Kalustoselvitys 

 3. Henkilötietojen käsittelyn ehdot 


