
  

 Kalajoen kaupunki Kilpailutuksen vastaukset 1 (2) 

 Hyvinvointipalvelut   

 Kalajoentie 5   

 85100 Kalajoki 27.4.2018 

  

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

 

 

Vastaukset koulukuljetusten kilpailutukseen liittyen 

 

1) Edellyttääkö optio kummankin osapuolen hyväksynnän vai onko se yksipuolisesti tilaajan pää-

tettävissä? 

 

- Optio on yksipuolinen, tilaaja ilmoittaa option käytöstä kolme (3) kuukautta ennen sopi-

muskauden päättymistä. Palveluntuottaja sitoutuu antamassaan tarjouksessa myös mahdol-

lisiin optio vuosiin. 

 

2) Koska kaluston ikää käytetään saman hintaisten tarjousten ratkaisuperusteena, niin täytyykö 

kohteittain määritellä tarkasti käytettävä kalusto? Yleisesti käytetty tapa on, että sitoudutaan 

hankkimaan tarjouspyynnön ehdot täyttävä kalusto. 

 

- Tarjouslomakkeeseen kohtaan Kaluston kuvaus, voi antaa tietoja tämän hetkisestä kalustos-

ta, millä kohteet on suunniteltu ajettavan. Jos kalustoa tullaan hankkimaan kohteen kulje-

tuksia varten, voi tästä antaa kuvauksen mitä vuosimallia, merkkiä, istumapaikkamäärä jne 

ollaan hankkimassa. 

- Kalustoa ei tarvitse määritellä kohteittain. 

 

3) Kuka vastaa avoimessa liikenteessä syntyvistä pankki-/luottokorttimaksujen kuluista pankille 

sekä mahdollisista matkakorttien provisioista? Oletettavasti tilaaja, koska kyseessä on brutto-

kohde. 

 

- Avoimessa liikenteessä liikennöitsijä laskuttaa tilaajaa kilometrihinnalla ajetuista reiteistä ja 

hyvittää samalla laskulla saamansa lipputulot. Jos lipputuloista on peritty pankki- tai luotto-

korttimaksuja tai provisioita, se koituu tilaajan tappioksi. Muita ylimääräisiä palveluntuotta-

jalle tulevia kuluja ei korvata. 

 

4) Millä perusteella vaaditaan tarjouksessa kuljettajien nimeämistä, sillä henkilöstö voi vaihtua 

esim. sairastumisten tai muiden syiden vuoksi, ennen liikenteen alkamista? 

 

- Tarjouslomakkeen kohtaan Kuvaus henkilöstöstä voi nimetä kuljettajan, kuljettajat tai ne, 

joita on suunniteltu, että ajaisivat ko. kohteen kuljetukset. Riittää myös muu kuvaus, esim. 

henkilöstön määrästä. Lisäksi mahdollinen rekrytointisuunnitelma. Lisäksi annetaan kuvaus 

varakuljettajista, jos henkilöstölle tulee äkillisiä poissaoloja. 

 

5) Kuinka reitti lasketaan esim. iltapäivällä, jos ajetaan useampi lenkki peräkkäin? Onko laskenta 

perusteena jokaisen lenkin osalta oppilas kyydissä -kilometrit vai siitä kun iltapäivän viimeisen 

lenkin viimeinen oppilas jää pois kyydistä? 

 

- Kohteiden 1-9 reitit ajetaan periaatteella oppilaat kyydissä. Avoimena reittiliikenteenä to-

teutettavat kuljetuksissa 10-12 on reitit ajettava, vaikka oppilaita ei olisikaan kyydissä, joten 

niissä on kiinteät kilometrit. 
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6) Suljetussa liikenteessä on oltava tilaajan toimittamat oppilasluettelot mukana, edellytetäänkö 

näiden säilyttämisen osalta jotakin erillisvaatimuksia? 

 

- Henkilötietolaki velvoittaa säilyttämään henkilötietoja tietyllä tavalla esim. niin etteivät lis-

tat, jotka sisältävät oppilaista henkilökohtaista tietoa (nimi, osoite) ole muiden kuin asian 

osaisten nähtävillä. Henkilötietojen jakaminen niin sähköisesti tai säilyttämisestä paperises-

sa muodossa tulee turvata niin etteivät tiedot joudu ulkopuolisten käsiin. Tietojen hävittä-

misestä on myös huolehdittava asian mukaisesti. Näistä tilaaja ohjeistaa tarvittaessa. 

 

 

 

 

 

 


