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TARJOUSPYYNTÖ SYSMÄN KUNNAN KUTSUTAKSIKULJETUKSISTA  2022-2023 
 
1. Hankinnan kohde 
Sysmän kunta ostaa kunnan sisäistä täydentävää liikennettä järjestämällä ja 
tukemalla ns. kutsutaksiliikennettä. Sysmän kunta järjestää tarjouskilpailun 
kutsuohjatun joukkoliikenteen hoitamisesta Sysmän kunnan alueella. Kaikki 
kuljetukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1  

 
Palvelukuvaus 
Kutsutaksit ajavat ennalta määrättyä reittiä ennalta sovittuina aikoina, mutta 
lähtevät liikkeelle vain, jos kyytiin on tulijoita. Tarpeen vaatiessa kutsutaksit 
poikkeavat reitiltä pihaan asiakasta noutamaan. Asiakasmäärästä riippuen 
kutsutaksit voivat olla tavallisia henkilöautoja, tilatakseja tai busseja. Kutsutaksissa 
asiakas matkustaa joukkoliikennelipun hinnalla. 
 
2. Hankintamenettely 
Hankinta ei ylitä kansallisen hankinnan kynnysarvoa (60 000 € alv 0%). Hankinta 
tehdään noudattaen avointa menettelyä.  
 

Tarjouskilpailun ehdot       

Sysmän kunnan hankintaohjeen mukaisesti kunnan hankinnoissa hiilijalanjäljen 
osuus on oltava 20% hankinnan kokonaispisteistä.  Tässä hankinnassa hinnan osuus 
kokonaispisteistä on 80% ja hiilijalanjäljen osuus 20%.  

Hiilijalanjäljen laskennassa suureena on yrityksen toimipisteen etäisyys Sysmän 
kunnanvirastosta Valittulantie 5 (=hankintayksikkö).   

Hiilijalanjäljen laskemiseen kunnassa käytetään seuraavaa kaavaa: pienin annettu 
arvo/tarjottu arvo x 20.  

Hinnan laskennassa käytetään kaavaa: pienin annettu arvo/tarjottu arvo x 80 

Tarjoukset tulee tehdä tämän asiakirjan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella, johon 
on ilmoitettava tarjotun palvelun veroton hinta (alv 0 %) kohdekohtaisesti hinta €/ 
kuljetuskilometri. 
 
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjousta.  
Hankintailmoitus julkaistaan myös Sysmän kunnan kotisivulla. 
 
Ennen tarjousten käsittelyä arvioidaan tarjoajan tekniset, taloudelliset ja muut 
edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset 
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tarjoajat, joilla taloutta ja muuta toimintaa koskevien tietojen perusteella ei voida 
arvioida olevan edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen. 
Tarjotun palvelun on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukainen ja 
tarjouksesta tulee selvitä kaikki pyydetyt tiedot. 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 
 
3. Hankintasopimus ja sen pituus 
Kunta tekee hankintasopimuksen sen tarjoajan kanssa, jonka kokonaispistemäärä 
(hinta + hiilijalanjälki) on korkein.  Sopimus asiassa syntyy, kun molemmat 
sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Hankintasopimus 
allekirjoitetaan sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

 
Hankintasopimus tehdään ajalle 15.8.2022 – 20.8.2023.  
 
4. Tarjoajalle asetettavat vaatimukset 
Tarjoajalle asetettavat vaatimukset on esitetty liitteessä 2. Mikäli tarjoaja ei anna 
pyydettyjä selvityksiä tai tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, tarjous 
hylätään. 
 
5. Alihankinta Jos tarjoaja käyttää alihankkijaa, voidaan alihankkijaksi hyväksyä vain 

tarjousasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa 

alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. 

 
6. Tarjouksen valintakriteerit ja arviointiperusteet 
Valintaperusteena on tarjotun palvelun hinta ottaen huomioon lähtökorvaus ja 
kilometritaksa liitteen 2 mukaan. 
 
7. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot 
Tarjouksiin liittyviä lisätietoja antaa Tuula Vuorinen tuula.vuorinen@sysma.fi 044-
7134568. 
 
8. Luottamuksellisuus 
Jos tarjoajan mukaan jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää liike- tai 
ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, tulee kyseinen 
materiaali toimittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite selkeästi termillä 
”Luottamuksellinen”. Tarjouksen hinta ei ole ammatti- tai liikesalaisuus. 
Liikesalaisuudeksi hyväksytään vain sellainen tieto, jota ei ole aiemmin julkistettu ja 
jonka paljastumisesta aiheutuisi tarjoajalle vahinkoa. 
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9. Tarjouksen jättäminen 
Tarjoajan tulee tehdä jokaisesta tarjoamastaan reitistä tarjous tarjouslomakkeella.  
Tarjous on jätettävä allekirjoitettuna suljetussa kuoressa osoitteeseen: 
Sysmän kunta  
Valittulantie 5  
19700 SYSMÄ 
 
Kuoreen tulee selkeästi merkitä viite ”Kuljetustarjous, kutsutaksit 2022-2023”. 
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä tarjoajan 
yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, puhelin ja sähköpostiosoite). 
Tarjouksen on oltava perillä em. osoitteessa viimeistään 2.8.2022 klo 12.00 
mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei huomioida tarjouskilpailussa. 
Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 31.8.2022 asti. 
Kunta antaa hankintapäätöksen myös sähköisesti, jos tarjoaja on ilmoittanut 
sähköpostiosoitteensa. 
 
10. Tarjouspyynnön vastaisten tarjousten hylkääminen 
Kunta hylkää tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. Tämän johdosta tarjoajien tulee 
toimittaa kaikki tässä tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset. 
 
11. Laskutus 
Tarjoukseen sisältymättömiä kustannuksia ei makseta. 
Maksuehto 14 vrk netto. 
 
Sysmässä 19.7.2022 
 
 
 
Tuula Vuorinen 
joukkoliikennevastaava 
 
 
Liitteet: 
Liite 1 Palvelukuvaus 
Liite 2 Tarjoukseen sisältyvät tiedot 
Liite 3 Tarjouslomake 


