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KOULUKULJETUSTEN HANKINTA LUKUVUODELLE 2019 – 2020  
 Pukkilan kunnan koulukuljetukset on kilpailutettu avoimella kilpailutusmenetelmällä 

ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Kilpailutuksessa oli mukana yhden vuoden optio ajalle 
1.8.2020 - 31.7.2021. Tarjouksen tuli koskea kokonaista kohdetta 1 – 3. Tarjouksen voi 
tehdä kaikista kohteista 1 – 3 tai vain yhdestä tai kahdesta kohteesta. Hankinta voidaan 
jakaa useamman toimittajan kesken kohteittain 1 – 3. 
 
Tarjousten arvioinnissa otettiin huomioon kunkin kohteen liikenteenhoidon hinta €/km, 
tarjouspyynnössä esitetyt perusteet sekä seuraavat laatutekijät kohdekohtaisesti: 
 

Hinta (90 pistettä) 
Laatutekijät (10 pistettä): 

 Kuljetuskalusto on iältään alle 5 vuotta (5 pistettä) 
 Kuljettajan kokemus koulukuljetuksista on yli 5 vuotta (5 pistettä) 

 

Tarjouspyynnön mukaisesti hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on tilaajalle kokonaista-
loudellisesti edullisin tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen perusteiden mukaan. Tar-
jousten tuli täyttää kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut ehdot toimitusvarmuudes-
ta, kelpoisuudesta ja muista seikoista. 
 
Hankinnasta julkaistiin ilmoitus 20.3.2019 julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAs-
sa. Kirjalliset tarjoukset tuli jättää 29.4.2019 klo 12.00 mennessä.  
 

Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä kolme kappaletta (aakkosjärjestyksessä): 
Kuljetus-Högström Oy, Myrskylä (taksiliikennelupa) 
Taksi Villikka, Porlammi (taksiliikennelupa) 
VJL kuljetus ja koneurakointi Ky (joukkoliikennelupa) 
 

Tarjousten avauskokous pidettiin Hyvinvointikeskus Onnissa ma 6.5.2019. Paikalla oli-
vat rehtori Anne Leppäkoski ja toimistosihteeri Mirva Assinen. Liite 1, pöytäkirja. 
 

Kuljetus-Högström Oy tarjosi palveluaan kohteelle 3 (Kantele), Taksi Villikka ja VJL 
kuljetus ja koneurakointi kaikille kolmelle kohteelle (Savijoki, Torppi, Kantele). Suorite-
tun pisteytyksen jälkeen tilanne oli seuraava: 
 

Kohde 1 (Savijoki): 
Taksi Villikka 71 pistettä 
VJL kuljetus ja koneurakointi Ky 100 pistettä 
 

Kohde 2 (Torppi): 
Taksi Villikka 46 pistettä 
VJL kuljetus ja koneurakointi Ky 100 pistettä 
 

Kohde 3 (Kantele): 
Kuljetus-Högström Oy 77 pistettä 
Taksi Villikka 55 pistettä 
VJL kuljetus ja koneurakointi Ky 100 pistettä 
 
Liite 2, tarjousten vertailutaulukko. 
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Allekirjoitus 
Valitaan koulukuljetusten palveluntuottajaksi kaikille kohteille (1-3) VJL kuljetus ja ko-
neurakointi Ky ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Optiona sopimusta voidaan jatkaa +1 vuosi 
(lv. 2020 - 2021, 1.8.2020 - 31.7.2021) molempien osapuolten suostumuksella. 
Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 
Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista yrittäjän on tuotava rehtorin nähtäväksi 
kuljettajakohtaiset lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun 
lain (504/2002) mukaiset rikosrekisteriotteet. 

  
 
 
Anne Leppäkoski 
rehtori 

  
Oikaisuvaatimusohje On tämän päätöksen liitteenä. 

  
Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 

Tarjouksen jättäneet ja kunnanhallitus 
Päivämäärä 
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 [  ] Lähetetty postitse  
saantitodistusta vastaan 
 

[  ] Lähetetty postitse  
tavallisena kirjeenä 
 

[  ] Lähetetty sisäisessä 
postissa  
 

 [  ] Luovutettu asianosaiselle 
 

[x] Lähetetty sähköpostitse  
 

 

  
 
 

 
 
 

 Tiedoksiantajan allekirjoitus ja virka-asema Vastaanottajan allekirjoitus 

 


