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Asia Joukkoliikennepalveluiden ostovuorokohteen OSTO 6 hankkiminen
lukuvuodelle 2017-2018

Hakijat/asianosaiset Liikenne Satuli Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab, Taxiline Koskinen Oy

Selostus asiasta Vihdin kunnan ostama kaikille avoin joukkoliikenne on kilpailutettu keväällä
2017. Kilpailutus sisälsi viisi ostovuorokohdetta (OSTO 1 - OSTO 5).
Hankintapäätös on tehty kunnanhallituksessa 24.4.2017 § 69.

 Tarjouspyynnössä kunta varasi mahdollisuuden lisähankintaan
seuraavasti: "Tarjouskilpailussa valituilta toimittajilta voidaan hankkia myös
muita kaikille avoimia tai tilausliikenteenä toteutettavia kuljetuksia joko
suoraan tai minikilpailuttamalla ne valittujen, potentiaalisten tarjoajien
kesken”.

 Hankintapäätöksen jälkeen on markkinaehtoisessa liikenteessä tapahtunut
muutoksia, joiden vuoksi 10.8.2017 alkavaan liikenteeseen on tarpeen
hankkia vielä yksi ostovuorokohde lisää (OSTO 6). Kohteen hankkiminen
minikilpailuttamalla se jo olemassa olevien sopimuskumppanien kesken on
mahdollista tarjouspyynnössä mainitun lisähankintamahdollisuuden
puitteissa. Kaikille avointa tarjouskilpailua ei ehdittäisi järjestää, koska
hakemukset markkinaehtoisen liikenteen muutoksista 10.8.2017 alkaen on
tehty vasta touko-kesäkuun aikana (hankintayksiköstä riippumaton,
ennalta arvaamaton kiire sekä alkuperäisessä hankintailmoituksessa
mainittu lisäpalvelu; hankintalaki § 40-41).

 Kohteeseen OSTO 6 sisältyvät vuorot ovat:

 7:10 Niemenkylä - Hiidenranta - Nummela 7:45
 9:10 Nummela - Lankila - Ojakkala - Vihti 9:40
 12:25 Nummela - Huhmarnummi - Tervalampi - Ojakkala - Nummela 13:35
 13:35 Nummela - Lankila - Ojakkala - Vihti 14:05
 14:05 Vihti - Ojakkala - Lankila 14:30
 14:30 Luksia - Otalampi koulukeskus n. 14:45 - Tervalampi 15:20

 Kohde hankintaan lukuvuoden 2017-2018 ajaksi minikilpailuttamalla se
tarjouskilpailussa valituksi tulleiden ostoliikenteen sopimuskumppanien
kesken. Sopimuskumppanit ovat Liikenne Satuli Oy, Oy Pohjolan Liikenne
Ab ja Taxiline Koskinen Oy. Tarjouspyyntö on lähetetty sähköpostitse
30.6.2017 ja tarjousten jättöaika on 6.7.2017 klo 12:00.

 Määräaikaan mennessä tarjouksen lisähankintakohteesta OSTO 6 jättivät:
 Liikenne Satuli Oy 309,10 € / ajopäivä (alv 0%)
 Taxiline Koskinen Oy 331,20 / ajopäivä (alv 0%)
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 Hankinnan arvo ei ylitä kansallisen kynnysarvon hankintarajaa.
Hankintapäätöksen perusteena on halvin hinta. Lisähankintakohde
liitetään osaksi jo olemassa olevaa kunnan ja valittavan liikennöitsijän
välistä ostoliikennesopimusta.

Toimivalta Konsernihallinnon ja hallintokeskuksen toimintasääntö 6 § 5)

Päätös Päätän, että ostovuorojen hankintakohde OSTO 6 hankintaan
lukuvuodelle 2017-2018 Liikenne Satuli Oy:ltä.

Allekirjoitus

Erkki Eerola
 vs. kunnanjohtaja

Oikaisuvaatimusohjeet Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa¹ tehtyyn kunnan viran omaisen (hankinta-
yksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön
voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikai-
susta tai kuntalaissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuk sen voi
teh dä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt eh dokas eli
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun pää tös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kun talain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäk si
tehdä kunnan jäsen.

 ¹Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
1) 60 000 € tavarahankiinoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, jollei 3-4

kohdassa toisin säädetä
2) 150 000 € rakennusurakoissa
3) 400 000 € liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitettuja sosiaali- terveyspalveluja koskevissa

hankinnoissa
4) 300 000 € liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitettuja muita erityisiä palveluja koskevissa

hankinnoissa
5) 500 000 € käyttöoikeussopimuksissa

 Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

 Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut
tiedon han kintayksikön päätöksestä tai muusta hankinta menettelyssä tehdystä ratkaisusta.

 Asianosaisenkatsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä
tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätök sen oheisasiakirjoineen si sältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanot tolaitteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas-
taavasta muusta sei kasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saa punut vastaanottajalle
myö hemmin.

 Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanotta jan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettä misestä, jollei tiedoksian non
näytetä tapahtuneen myöhemmin.

 Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan ta pahtuneeksi saanti-
todistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana.

 Kunnan jäsenenkatsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtä väksi.

 Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hake mukseen on merkit-
tävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitami-
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seksi.

 Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo
ole hankinta yksikön hallussa.

 Toimitusosoite:

 Hankintaoikaisu/oikaisuvaatimus on toimitettava valitusajan kuluessa han kintayksikölle,
osoitteeseen: 

 Vihdin kunnanhallitus, Kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Ase mantie 30.
 Valitus voi daan toi mit taa myös tele kopiona faksi nro 09 4258 3169 tai sähkö postina osoit-

tee seen: kunnanvirasto@vihti.fi

Päätöksen nähtävänä pito Tämä päätös on nähtävänä 7.7.-28.7.2017.

Tiedoksianto asianosaisille ja muille

pvm tiedoksiantotapa kenelle
7.7.2017 sähköposti asianosaiset

Tiedoksiantaja

 Salla-Mari Rintala
 kuljetus- ja hankinta-asiantuntija


