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HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 198793 Joensuun seudun joukkoliikenteen (Jojo)
kannusteurakkaan perustuva sopimus (kohteet 2 ja 3) 3.6.2019 alkaen
Hankinnan kohde:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti linja-autoliikenteen hoitamisen
hankinnan kannusteurakkaan perustuvan sopimuksen mukaisesti Joensuun
seudun joukkoliikenteen toimivaltaisella viranomaisalueella 3.6.2019 alkaen
kohteiden 2 ja 3 osalta.
Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikenteenharjoittajille, joilla on
liikennepalvelulain (320/2017) perusteella oikeus henkilöiden ammattimaiseen
kuljettamiseen tiellä.
Kohteen 2 sopimuskausi ja sopimuksen jatkaminen
Sopimuskausi on 03.06.2019 - 05.06.2022.
Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) + yhdellä (1)
vuodella ajalle 06.06.2022 - 04.06.2023, 05.06.2023 - 02.06.2024 sekä
03.06.2024 - 01.06.2025. Ensimmäisen optiovuoden käytöstä tehdään erillinen
päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä
kirjallisesti. Muiden mahdollisten optiovuosien käytöstä tehdään erilliset
päätökset ja ne tehdään viimeistään 02.06.2022 kirjallisesti.
Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin
ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.
Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta
osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli PohjoisKarjalan hankintatoimi niin haluaa.
Kohteen 3 sopimuskausi ja sopimuksen jatkaminen
Sopimuskausi on 03.06.2019 - 02.06.2024.
Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle
03.06.2024 - 01.06.2025 sekä 02.06.2025 - 31.05.2026. Optiovuoden tai
optiovuosien käytöstä tehdään erilliset päätökset ja ne tehdään viimeistään
02.06.2022 kirjallisesti.
Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin
ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä.
Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta
osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli PohjoisKarjalan hankintatoimi niin haluaa.
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Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus / kohde, jossa tilaaja
tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.
Tarjouspyyntö lähetetty:
08.10.2018 klo 11:30
Määräaikaan mennessä saapui yhteensä tarjousta
- LINJA-KARJALA OY
- Pohjolan Matka
- Savo-Karjalan Linja Oy
Päätös
Hankintapäätös tehty:
05.12.2018
Päätös:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.
Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä
hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta. Liitteenä on myös
innnovaatiopisteiden laadullinen arviointi.
Päätän, että sopimus linja-autoliikenteen hoitamisen hankinnasta
kannusteurakkaan perustuvan sopimuksen mukaisesti Joensuun seudun
joukkoliikenteen toimivaltaisella viranomaisalueella 3.6.2019 alkaen kohteiden
2 ja 3 osalta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten
tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.
Päätöksen perustelu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.
Valittu toimittaja/toimittajat:
LINJA-KARJALA OY
- Kohde 2: Liperi/Ylämylly-Joensuu-Niittylahti/Hammaslahti seutulinjat 101-104
sekä alueen koululaislinjat 110-126 (alv 0%)
Savo-Karjalan Linja Oy
- Kohde 3: Joensuu-Kontiolahti/Paihola seutulinjat 201-204 sekä alueen
koululaislinjat 205-214 (alv 0%)

Toimivallan perusteet
Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.
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Nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 07.12.2018.
Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä
Mika Purmonen, +358 133375046
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