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Kysymykset, vastaukset ja tarkennukset Siuntion kunnan
kuljetuskokonaisuuksien tarjouspyyntöön liittyen.
·

Tarjouksien viimeinen jättöpäivä on tiistaina (ei torstai) 7.4.2015 klo 15:00

·

Tarjouspyynnön kohta 7.1 Kalustovaatimukset: Tarjoajan tulee huomioida se, että
matalalattiakalusto ei ole Siuntion tiestölle sopivaa, lukuun ottamatta kohdetta 8 (ei 9).

·

Käsityksen mukaan elintarvikkeita (myös pakattuja) ei saa kuljettaa ihmiset kanssa samassa
tilassa, niin minkälaisen rajauksen tilaaja asettaa niille ajoneuvoille joilla tulevaisuudessa
on tarkoituksena kuljettaa ihmisten lisäksi elintarvikkeita? Lakisääteistä estettä ei ole.
Tuleeko ajoneuvossa olla jokin erillinen tila johon kuljetettavat ruoat voi lastata? Emme
vielä tiedä 1.7.2016 voimassaolevasta lainsäädännöstä. Voiko käyttää peräkärryä? Ei.
Asettaako kunnan terveystarkasta jotain vaatimuksia palvelussa käytettyihin autoihin?
Palveluntuottajan tulee täyttää henkilöiden ja kaluston osalta viimesitään 1.7.2016
ruoka- ja ateriakuljetuksiin liittyvät vaatimukset tämän kilpailutuksen kohteessa 9.
Ruoka- ja ateriakuljetuksien yksityiskohdista sovitaan tilaajan ja liikennöitsijän kanssa
ennen kuljetusten alkamista. Emme vielä tiedä 1.7.2016 voimassaolevasta
lainsäädännöstä.

·

Minkälaisissa astioissa ruokaa kuljetetaan? Styrox –lämpöastioissa. Onko ruoan
kuljetukselle olemassa jotain lämpötila vaatimuksia? Ruoka säilyy oikean lämpöisenä
kuljetusastiassa. Autossa ei tarvitse olla tiettyä lämpötilaa.

·

Osaako tilaaja arvioida kuinka paljon muutosta ilmoitettuihin kilometrimääriin voi enintään
tulla? Ei. Voiko palveluaikoihin tulla muutoksia ja jos niin kuinka paljon? Voi tulla, mutta
sopimuskohtaisen tuntimäärän rajoissa, esim. sopimuksessa klo 06-14 -> 07-15.

·

Miten paljon kesällä liikennöidään? Vain tässä kilpailutuksessa oleva kohde 9 liikennöi
kesällä kunnan ilmoittaman tarpeen mukaan.

·

Mitkä ovat nykyiset laskutushinnat? Kohde 3: 1,85 € / km, Kohde 4: 1,85 € / km, Kohde 7:
1,99 € / km ja kohde 9: 2,09 € / km. Hinnat alv 0%.

·

Mitkä ovat nykyiset liikennöinti reitit? Reitit määräytyvät vuosittain ja perustuvat
lukujärjestyksiin, kuljetettaviin oppilaisiin ja muihin kunnan tilaamiin kuljetuksiin.
Mitään auto- tai kohdekohtaista reittiä ei ole.

·

Mikä on indeksitarkistuksen lähtöajankohta? Tammikuun linja-autoliikenteen indeksi.
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·

Antaako tilaaja aikaa toimintapoikkeuksen korjaamiselle ennen kuin se alkaa periä 1000
€/pv sopimussakkoa ja jos niin kuinka paljon? Määritelty kohdassa 5. Kuljetusten laadun
seuranta ja sanktion: Sopimussakko: Tilaajalla on oikeus periä sopimussakkona 1000 € /
alkava päivä alkaen puutteen havaitsemisesta siihen saakka, kunnes palveluntuottaja
tilaajan hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminnassa havaittu puute on korjattu.

·

Työnantaja saa lain puitteissa pyytää lasten kanssa työskentelevältä työntekijältä
nähtäväksi oikeusrekisterikeskuksen selvityksen, että työntekijä voi toimia työtehtävissä
lasten kanssa, mutta työnantaja ei saa kerätä näitä otteita. Jossain tapauksissa
tarjouspyynnön laatija pyytää tiedon yrittäjältä, että milloin tämä on tarkistanut kyseisen
otteen, niin riittääkö tämä? Kyllä

·

Tuleeko vara-autoja olla sama määrä kuin liikenteessä käytettäviä autoja? Vara-auton
tulee olla käytettävissä, mikäli sopimuksen mukainen auto esim. rikkoutuu. Määrän ei
tarvitse olla sama.

·

Kuka vastaa rahastuslaitteen, ajoneuvopäätteen sekä mahdollisen seurantalaitteen
asennus- sekä ylläpitokuluista? Rahastuslaitteen autoteline kiinnitetään neljällä ruuvilla ja
tabletin teline imukupilla. Tämä asennustyö ei siis aiheuta kustannuksia.

·

Onko ajoneuvoissa edellytetty olevan invanostin esim. VPL-kuljetuksia varten? Ei tässä
tarjouskilpailussa olevissa kohteissa.

·

Miten laskutettavat kilometrit lasketaan? Voidaanko laskuttaa myös tyhjänä ajetuista
kilometreistä? Ketä laskutustiedon kerää? Kilometrihinta maksetaan toteutuneiden
kilometrien mukaan. Ajetut kilometrit saadaan GPS-seurantajärjestelmästä. Kuljetukset
alkavat pääsääntöisesti osoitteesta Puistopolku 1, 02580 ja päättyvät samaan
osoitteeseen. Liikennöitsijän ilmoittamat laskutuskilometrit tarkistetaan
sivistystoimistossa ennen laskun hyväksymistä.

