YPÄJÄN KUNTA
Sivistystoimi
Perttulantie 20
32100 YPÄJÄ

TARJOUSPYYNTÖ

26.4.2021

YPÄJÄN KUNNAN SISÄISET KOULUKULJETUKSET REITILLÄ PALIKKALA-HYRSYNKULMA
LV. 2021–2022
Ypäjän kunta pyytää tarjousta esi- ja perusopetuksen päivittäisten koulumatkakuljetusten hoitamisesta
Ypäjällä lukuvuoden 2021–2022 aikana reitillä Palikkala-Hyrsynkulma.
Kuljetusedun piirissä on sekä Hevospitäjän yhtenäiskoulun oppilaita että esiopetuksen oppilaita.

1. Tilaaja
Ypäjän kunta
Sivistystoimi
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
2. Sopimuskausi
Sopimuskausi on 1.8.2021–31.7.2022.
Hankintaan sisältyy mahdollisuus optio lukuvuodesta 2022-2023.
Lukuvuoden 2021–2022 työ- ja loma-ajat YPÄJÄ (esiopetus ja perusopetus):

Lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja loma-ajat
Syyslukukausi ke 11.8. – ke 22.12.2021, 90 työpäivää
syysloma ma 18. – pe 22.10.2021 (vko 42)
joululoma to 23.12.2021 – to 6.1.2022
Kevätlukukausi 7.1. – 4.6.2022, 98 työpäivää
aloitus pe 7.1.2022
talviloma ma 21. – pe 25.2.2022 (vko 8)
Perjantai helatorstain jälkeen 27.5.2022 on vapaa
Päättäjäispäivä la 4.6.2022
Esiopetuksessa kevätlukukausi päättyy pe 3.6.2022.
3. Kohteet
Tarjouskilpailu koskee lakisääteisen kuljetusedun tai kunnan myöntämän kuljetusedun saaneiden esija perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten järjestämistä Ypäjän kunnan alueella PalikkalaHyrsynkulma reitillä.
Kohde, alustava kuljetusreitti ja arvioidut kilometrit on esitelty LIITTEESSÄ 1.
Kouluvuoteen sisältyy lukuvuosittain 187–190 koulupäivää. Satunnaisesti lukuvuoden työpäivä voi
osua lauantaiksi (lauantaityöpäivä, syys- tai kevätlukukauden päätöspäivä).
Kunta ei ennalta sitoudu liitteessä esitettyihin hankintamääriin, sillä kuljetuksia voi olla enemmän tai
vähemmän riippuen kuljetusoppilaiden määrän muutoksista ja koulujen lukujärjestyksistä.
Liikennöitsijällä ei ole oikeutta lisäkorvaukseen, vaikka kilometrimäärä jäisi alle arvion.
4. Hankintamenettely
Kilpailutuksesta tiedotetaan Ypäjän kunnan www-sivulla www.ypaja.fi ja kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla sekä Ypäjäläinen -lehdessä.
5. Vaatimukset

Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön ja liitteiden vaatimusten mukainen. Mikäli tarjous annetaan
tarjouspyynnön vastaisesti, kunnalla on velvollisuus hylätä tarjous.
Tarjouspyynnön liitteet ovat:
LIITE 1 – Kohde ja alustava reitti 2021 Ypäjä
LIITE 2 – Tarjouslomake 2021 Ypäjä
LIITE 3 – Ehdot 2021 Ypäjä
Tarjoajan on tarjottava ainoastaan sellaista palvelua, jota se pystyy varmuudella toimittamaan tämän
tarjouspyynnön, tarjouksensa ja mainittujen ehtojen mukaisesti.

6. Tarjousten sisältö
Tarjous tulee tehdä mainittua tarjouslomaketta käyttäen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Tarjouksen pitää olla voimassa 31.8.2021 asti.
Tarjousyhteenliittymää tai alihankintaa ei hyväksytä.
Lisätietoja ja kysymyksiä voi esittää ainoastaan sähköpostitse koulutoimensihteeri Tanja Järvelle pe
14.5.2021 klo 15.00 mennessä: tanja.jarvi@ypaja.fi

7. Tarjousten jättäminen
Tarjousten liitteineen pitää olla perillä Ypäjän kunnanviraston palvelupisteellä määräaikaan ke
26.5.2021 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Ypäjän kunta, Sivistystoimi, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Kirjekuoreen tulee merkitä ”TARJOUS KOULUKULJETUKSISTA YPÄJÄ”.
Saapuneet tarjoukset avataan hakuajan jälkeen pidettävässä avauskokouksessa.

