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Tarjouspyyntö: Koulukuljetus Nousiaisten kunnan alueelta 
Kerttulan koulun yksikköön Raisioon. 
 
Nousiaisten kunta pyytää tarjouksia koskien erillistä koulukuljetusta ajalle 11.8.2021 - 
4.6.2022. 
 
Kyseessä on hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Osatarjouksia ei hy-
väksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hankintamenettely on avoin menettely. 
 
 
Hankinnan kohteen kuvaus: 
 
Hankinnan kohteena on erillinen koulukuljetus Nousiaisten kunnan alueelta Kerttulan kou-
lun yksikköön Raisioon ajalle 11.8.2021 - 4.6.2022. Kuljetuksia tarvitaan koulupäivinä. 
 
Kyseessä on liitteen mukainen kuljetus, jossa yhden ajettavan reitin yhdensuuntainen 
mitta on 15,4 km. Yhden koulupäivän aikana aamupäivällä ajetaan yksi matka, perillä tulee 
olla viimeistään klo 9.00. Iltapäivällä kyyditystä ei tarvita. Kyseessä on yhden oppilaan kul-
jettaminen. 
 
Kalustovaatimukset: 
 
Kuljetus voidaan tehdä taksiliikenteeseen soveltuvalla kalustolla. Kyydissä on 1 oppilas.  
 
Muut palvelun sisältöä koskevat vaatimukset: 
 
Kuljetuskaluston sekä palvelua tuottavan henkilöstön tulee täyttää koululaiskuljetuksille 
vaaditut kriteerit.  Tilausliikenteenä järjestettävien kuljetusten kuormituksesta ja turvalli-
suusjärjestelyistä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 553/2006, jonka 
vaatimukset palvelun tarjoajan tulee täyttää. Alkolukon käyttö koulukuljetuksissa on pakol-
lista. Kuljettajalla tulee olla riittävät suomen kielen valmiudet. Kalustossa ei tarvitse olla 
mahdollisuutta matkakortin käyttöön. Liikennöinti tulee pystyä aloittamaan viimeistään 
11.8.2021. Aikaisempi aloitus on myös mahdollinen. 
 
 
Tarjouksen antaminen 
 
Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään 2.7.2021 klo 12.00 mennessä osoit-
teeseen pasi.isokangas@nousiainen.fi. Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan 
tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjouksen tulee olla voimassa 2 kk.  
  
Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa kilometrihinta euroa/km pyydetystä reitistä. 
Hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). 
 
Kilometrihinnan tulee sisältää kaikki yhden ajopäivän aikana reitistä, kilometreistä, kalus-
tosta ja henkilöstöstä syntyvät kustannukset. Kustannuksia ei tarvitse eritellä. Lukuvuoden 
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2021-2022 aikana ajettavia koulupäiviä on n.190. Myös lisäpäivät ovat mahdollisia samoin 
kuin mahdollinen koronatilanne voi vaikuttaa siihen, että kuljetusten määrä on vähäisempi 
lukuvuoden aikana. Lisäksi lukuvuoden aikana tulee myös muita päiviä, jolloin ei kyyditystä 
tarvita. Laskutus tulee toteutumaan vain toteutuneiden kilometrien mukaisesti. 
 
Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehtoihin. 
 
 
Valintaperuste 
 
Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti 
edullisin on tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Vertailuhinta on tarjoajan antama kilometri-
hinta euroa/km (alv 0 %) pyydetystä kokonaisuudesta. 
 
Tilaaja pidättää oikeuden hylätä saadut tarjoukset perustellusta syystä. 
 
Lisätiedot 
 
Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Pasi Isokangas 
puh. 044 435 5300 
pasi.isokangas@nousiainen.fi 
 
Nousiaisissa 22.6.2021 
 
LIITTEET  Sopimusluonnos 
  Reittikartta 
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