
SIMON KUNTA   ASIOINTIKULJETUKSET 

Kunnanhallitus   Tarjouspyyntö 

 

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määriteltyjen asiointikuljetusten hoitamisesta alla 

mainittujen asiakirjojen mukaisesti. 

1. Ostaja  Simon kunta 

2. Kohde Tarjouskilpailu koskee asiointikuljetusten hoitamista henkilöliikenneluvan tai taksiluvan 
nojalla ajalla 1.7.2021 - 30.6.2023 kutsutaksipohjalta. Kunta varaa itselleen oikeuden 
halutessaan jatkaa sopimusta yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Option 
käyttöönotosta osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti viimeistään toukokuussa 2023.  
Asiakas tilaa kuljetuksen liikennöitsijältä edellisenä päivänä ennen klo 15.00. Tätä 
varten liikennöitsijällä tulee olla puhelin, jonka numero ilmoitetaan tilaajalle ennen 
liikennöinnin aloitusta. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti iäkkäitä, mikä tulee ottaa 
huomioon asiakaspalvelussa. Kuljettajan tulee tarvittaessa esimerkiksi avustaa 
asiakas autoon sekä kantaa kauppakassit. Puhelinkuluista, tilausten 
vastaanottamisesta tai asiakaspalvelusta ei makseta erikseen korvausta vaan kulujen 
tulee sisältyä tarjoushintaan. Reittiä ei ajeta, mikäli kuljetusta ei ole tilattu 
edellisenä päivänä. Reitti ajetaan vain siltä osin kuin asiakas on kuljetuksen 
tilannut. 

Asiakkaan maksama hinta on määrätty (sis. alv 10 %): 

Ylikärppä / Alaniemi / Maksniemi – Asema 8 € suunta 

Simoniemi / Hepolanperä / Onkalonperä – Asema 5 € suunta 

Reitit ovat seuraavat: 

Reitti 1 

8.40 Asema - pp - Ylikäppä - Alaniemi - ep - Onkalonperä - Asema 10.30 ke 

12.00 Asema - Onkalonperä - pp –Ylikärppä - Alaniemi - ep 13.40 ke   

Reitti 2 

9.00 Maksniemi – Viantie - Simoniemi – Hepolanperä - Asema 9.50 pe 

12.00 Asema - Hepolanperä – Simoniemi – Viantie - Maksniemi 12.50 pe   

Asiakkaat palvellaan ns. ovelta-ovelle, joten reitti on ohjeellinen ja lopullinen reitti 
määräytyy tilausten perusteella. Asiointikuljetusta ei ajeta juhlapäivinä. Vuonna 2020 
asiointikuljetuksia ajettiin yhteensä noin 6400 km. 

3. Kilpailuttaminen Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on ostajalle halvin. 

4. Liikennöinti ja 
siitä maksettava 
korvaus 

Liikennöitsijä sitoutuu järjestämään tarjoamansa kohteen liikennöinnin näiden 
tarjousasiakirjojen mukaisesti. Tilaaja maksaa liikennöinnistä kuukausittain 
toteutuneiden ajojen km-hintaan perustuvaa liikennöintikorvausta (bruttohinta). 
Liikennöintikorvauksen tulee sisältää kaikki liikennöinnin kustannukset. Liikennöitsijä 
ilmoittaa kunnalle kuukausittain laskutuksen yhteydessä päivittäiset ajokilometrit, 
tehdyt matkat sekä niistä saadut lipputulot. Matkustajilta saadut lipputulot katsotaan 
liikennöitsijän saamaksi ennakkokorvaukseksi ja vähennetään liikennöitsijälle 
maksettavasta liikennöintikorvauksesta. 

5. Tarjouksen 

   sisältö 

Tarjous tulee tehdä asiakirjan ”Asiointikuljetukset tarjous” mukaisesti. 

Tarjouksen tulee sisältää vaaditut tiedot. 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa hinta / € / km. (alv 0 %) 

Tarjouksen hyväksyjä pidättää itsellään oikeuden taksa- ja reittimuutoksiin. 

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.6.2021 asti. 

6. Kilpailutuksesta 

    ilmoittaminen 

Tarjouskilpailusta on ilmoitettu seuraavasti: 

Tarjouspyyntö on lähetetty yrittäjille sähköpostitse ja julkaistu kunnan nettisivuilla. 

 

 

7. Tiedot            
liikennöitsijästä 

 

Tarjouksessa tulee ilmetä tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot sekä, jos kysymys 
on oikeushenkilöstä, liikenteestä vastaavan henkilön nimi. 

Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta myös seuraavat tiedot ja selvitykset: 

- kopio voimassa olevasta taksiluvasta/henkilöliikenneluvasta 

- verottajan verovelkatodistus hyväksytystä tarjoajasta ennen sopimuksen tekoa 



- vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos 
liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä ennen sopimuksen tekoa. 

8. Tarjousten 
jättäminen 

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa 30.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: 

Simon kunnanhallitus, Ratatie 6, 95200 SIMO tai sähköpostin liitetiedostona 

simon.kunta@simo.fi 

Kirjekuoreen tai sähköpostin osoitekenttään tulee merkitä 
”ASIOINTIKULJETUSTARJOUS” 

Määräajan jälkeen saapuneita tai muutoin tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei oteta  

huomioon. Tarjouksen hyväksyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä 
tarjous. 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee jättää 26.4.2021 klo 16 mennessä 
osoitteeseen maria.vaittinen@simo.fi. Kysymyksiin vastataan 29.4.2021 ja vastaukset 
toimitetaan sähköpostilla kaikille, joilta tarjous on pyydetty. 

 

Simossa 13.4.2021  

 

 

Maria Vaittinen 

Hallintojohtaja 

 


