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HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Mukana olevat muut yhteisöt:
Nurmeksen kaupunki
Asia ja sen selvitys
Tarjouspyyntö 223622 Nurmeksen kaupungin koulukuljetukset ja kutsuohjattu
palveluliikenne (Katuri)
Hankinnan kohde:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin
koulukuljetuksien ja katuri-palveluliikenteen hankinnan sopimuskaudelle
01.08.2019 - 31.07.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Pyörätuolia
käyttävien oppilaiden kuljetuksissa on sopimuskauden 01.08.2019 31.07.2022 lisäksi yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.
Sopimuskausi ja sopimuksen jatkaminen kohteissa 1 - 14 ja 16- 19:
Sopimuskausi on 01.08.2019 - 31.07.2022.
Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2024, ellei
Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden
loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen sopimuskauden päättymistä 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.
Sopimuskausi ja sopimuksen jatkaminen kohteessa 15:
Sopimuskausi on 01.08.2019 - 31.07.2022.
Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2022 31.07.2023 sekä 01.08.2023 - 31.07.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi
irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden
loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen sopimus-/optiokauden päättymistä 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 per kohde, jossa
tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on
sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista
irroittaa.
Hankinnan kohteen kriteerit kohdassa ilmoitettuihin kohteisiin 1 - 12 voi
halutessaan tarjota hintaa vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksessa
vaihtoehtoisessa kohteessa 14. Lisäksi hankinnan kohteen kriteerit kohdassa
ilmoitettuihin kohteisiin 2 - 4 ja 10 voi halutessaan tarjota vaihtoehtoisesti
myös yhteistarjouksessa vaihtoehtoisessa kohteessa 13.
Mikäli kohteiden 1 - 12 erilliset voittavat tarjoukset yhteensä ovat halvemmat
kuin kohteen 14 vaihtoehtoisen kokonaistarjouksen voittava tarjous tai
vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten (kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12)
yhdistelmän voittavat tarjoukset, valitaan toimittajat kohdekohtaisesti. Mikäli
vaihtoehtoisen kohteen 14 voittavan tarjouksen kokonaistarjous ko. kohteista
on halvempi kuin ko. kohteiden erilliset voittavat tarjoukset yhteensä tai
vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten (kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12)
yhdistelmän voittavat tarjoukset, valitaan kokonaistarjous, eli yksi toimittaja
eritetylle kohteelle. Mikäli vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten
(kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12) yhdistelmän voittavat tarjoukset yhteensä ovat
halvemmat kuin kohteen 14 vaihtoehtoisen kokonaistarjouksen voittava tarjous
tai kohteiden 1 - 12 erilliset voittavat tarjoukset yhteensä, valitaan
vaihtoehtoisen kohteen 13 ja erillisten tarjousten (kohteet 1, 5 - 9 ja 11 - 12)
yhdistelmän voittavat tarjoukset. Mikäli kohteissa 1 - 12 jää kohderyhmä tai
kohderyhmiä ilman tarjousta, yhteishintaa ei saada vertailukelpoiseksi, niin
silloin valitaan vaihtoehtoisenkohteen 14 kokonaistarjous.
Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan kohteeseen, mutta tarjoajan resurssit
riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan
ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen
useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen
toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen niin tällöin
tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa.
Esimerkit:
1) Tarjoaja A pystyy toteuttamaan useamman kohteen. Tällöin tarjoajan tulee
laittaa niihin kohteisiin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan.
2) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen, mutta
tarjoaja A haluaa tarjota useampaan kohteeseen. Tällöin tarjoaja A laittaa
haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 ja
kolmanteen vaihtoehtoon etusijan 3. Tarjoaja B voittaakin tarjoaja A:n
ensisijaisen kohteen niin tällöin tarjoaja A voi tulla valituksi toissijaiseen tai
kolmanteen kohteeseen. Toissijaisen kohteen ja kolmannen vaihtoehdon voi
määritellä vain yhden kerran, koska resurssit riittävät vain yhden kohteen
toteuttamiseen.
Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen kohteensa niin tällöin tarjoaja A ei voi tulla
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valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen.
3) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen ja haluaa
tarjota vain yhteen kohteeseen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa
kohteeseen etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toista kohdetta.
Hankintamenettely:
Avoin menettely
Tarjouspyyntö lähetetty:
29.03.2019 klo 10:22
Määräaikaan 29.04.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 15
tarjousta
- Tmi Tomi Heikkinen
- tmi satu niina maria meriläinen
- Taksi-ja tilausliikenne J. Miettinen oy
- Savo-Karjalan Linja Oy
- Hippy Hippy Shake oy
- taksi jukka kokkonen
- Kuljetus-Mustonen Oy
- Jukka Korhonen
- Taksi ja työpalvelu Jouko Kotivuori
- Ollin Palvelutaksi ja Tilausajot Oy
- Pohjolan Matka
- TMI Taksi Meriläinen Jari
- Tmi Taksi Ari Piironen
- Taksi Jussi Meriläinen
- Kajon Oy
Päätös
Hankintapäätös tehty:
22.05.2019
Päätös:
Hankintalain 132-135 §:ssä säädetään hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisu on
muutoksenhakua ja virheen korjaamista koskeva menettely, joka lisättiin
vuonna 2010 hankintalakiin. Hankintaoikaisu voi tulla vireille
asianosaisaloitteisena, mutta lisäksi myös hankintayksikön omasta aloitteesta,
jolloin hankintayksikkö voi 90 päivän kuluessa päätöksestä ottaa asian
uudelleen käsiteltäväkseen. Koska tehdystä päätöksesta 22.05.2019 ei ole
kulunut vielä 90 päivää, Pohjois-Karjalan hankintatoimi käyttää oikeuttaan
hankintaoikaisuun.
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Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.
Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä päätöksen
liitteenä olevasta vertailutaulukosta.
Kohteessa "Koulukuljetus kohde 10: (HOIKKA, RITOLA, SOINILA) (alv 0%)"
valituksi tulee kyseisessä kolmanneksi tullut tarjoaja Tmi Taksi Ari Piironen
etusijajärjestyksen mukaisesti, koska Jukka Korhonen ja Ollin Palvelutaksi ja
Tilausajot Oy tulevat valituiksi ensisijaiseksi merkitsemiinsä kohteisiin, joten
kyseiset tarjoajat eivät voi tulla valituiksi kyseisessä kohteessa.
Vaihtoehtoisessa kohteessa "Vaihtoehtoinen kohde 13: (SISÄLTÄÄ KOHTEET
2 - 4 ja 10) (alv 0%)" ei tehdä valintaa, koska kohteiden 2 - 4 ja 10 yhdistelmä
on edullisempi, kuin vaihtoehtoinen kohde 13. Myöskään vaihtoehtoisessa
kohteessa "Vaihtoehtoinen kohde 14: (SISÄLTÄÄ KOHTEET 1 - 12) (alv 0%)"
ei tehdä valintaa, koska kyseiseen kohteeseen ei saapunut yhtään tarjousta.
Alkuperäisessä hankintapäätöksessä oli virheellisesti valittu kohteeseen
"Koulukuljetus kohde 11: (TAAJAMAN JA TAAJAMAN LÄHIALUEEN
KULJETUKSET, MM. KÄNKKÄÄLÄ (alv 0%)" toimittajaksi Tmi Tomi
Heikkinen, vaikka tarjoaja oli tullut valituksi ensisijaiseen kohteeseensa ja
tämä kohde oli merkattu tarjoajan toimesta toissijaiseksi kohteeksi. Tällä
hankintaoikaisupäätöksellä kyseinen virhe korjataan ja valituksi kyseiseen
kohteeseen tulee toiseksi sijoittunut Ollin Palvelutaksi ja Tilausajot Oy.
Päätän, että sopimus Nurmeksen kaupungin koulukuljetuksien ja katuripalveluliikenteen hankinnasta sopimuskaudelle 01.08.2019 - 31.07.2022 sekä
pyörätuolia käyttävien oppilaiden kuljetuksien hankinnasta on sopimuskaudelle
01.08.2019 - 31.07.2022 tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisesti
edullisimpien tarjousten tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu
toimittaja/toimittajat" mukaisesti.
Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2024, ellei
Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden
loppuun sekä kohteessa 15 sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella
ajalle 01.08.2022 - 31.07.2023 sekä 01.08.2023 - 31.07.2024, ellei PohjoisKarjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai
ensimmäisen optiokauden loppuun.
Päätöksen perustelu:
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.
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Valittu toimittaja/toimittajat:
Jukka Korhonen
- Koulukuljetus kohde 6: (PALOMÄKI) (alv 0%)
- Palveluliikenne kohde 17: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue B
Ollin Palvelutaksi ja Tilausajot Oy
- Koulukuljetus kohde 8: (HÖLJÄKKÄ) (alv 0%)
- Koulukuljetus kohde 9: (KUOHATTI) (alv 0%)
- Koulukuljetus kohde 11: (TAAJAMAN JA TAAJAMAN LÄHIALUEEN
KULJETUKSET, MM. KÄNKKÄÄLÄ (alv 0%)
- Koulukuljetus kohde 12: (KUOKANVAARA, SAVILEHTO) (alv 0%)
- Palveluliikenne kohde 16: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue A
- Palveluliikenne kohde 18: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue C
taksi jukka kokkonen
- Koulukuljetus kohde 15: Invakuljetukset (alv 0%)
Taksi-ja tilausliikenne J. Miettinen oy
- Koulukuljetus kohde 1: sisältää kohteet 1A ja 1B (alv 0%)
- Koulukuljetus kohde 2: (SARAMO, PUIROO) (alv 0%)
- Koulukuljetus kohde 3: (HEINÄPURO, PITKÄKOSKI, YLIKYLÄ) (alv 0%)
- Koulukuljetus kohde 4: (PETÄISKYLÄ) (alv 0%)
- Palveluliikenne kohde 19: Kutsuohjattu palveluliikenne Alue D
Tmi Taksi Ari Piironen
- Koulukuljetus kohde 10: (HOIKKA, RITOLA, SOINILA) (alv 0%)
TMI Taksi Meriläinen Jari
- Koulukuljetus kohde 5: (KYNSINIEMI, LUKANPURO) (alv 0%)
Tmi Tomi Heikkinen
- Koulukuljetus kohde 7: (SALMENKYLÄ) (alv 0%)
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Toimivallan perusteet
Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.
Nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 24.05.2019.
Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä
Mika Purmonen, +358 133375046
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