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TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN ATERIAKULJETUKSISTA ajalle
1.4.2021 – 31.7.2022
Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön. Aikaisempaan tarjouspyyntöön (1.1.21-31.7.22)
liittyen esitetyt kysymykset ja vastaukset koskevat myös soveltuvin osin tätä tarjouskilpailua.
Vastauksiin on tehty päivityksiä, jotka on merkitty punaisella. Tarjoajilla on mahdollisuus esittää
myös lisäkysymyksiä 2.2.2021 mennessä sähköpostitse: anne.hertz@savitaipale.fi.
Kysymys 1: Nykyinen sopimuskumppani
Kuka on nykyinen sopimuskumppani ja nykyinen sopimushinta?
Vastaus: Autoyhtymä Järvinen Oy, sopimushinta 250 €/pv, alv. 0 %. Ajalla 1.8.-31.12.2020 hinta on 260
€/pv, alv 0 % perustuen hinnantarkistusneuvotteluihin/option käyttöön.
Kysymys 2: Edellinen kilpailutus
Edellisen kilpailutuksen hankintapäätös hintavertailutietoineen?
Vastaus: Edellisen kilpailutuksen hankintapäätös on lisätty Savitaipaleen kunnan nettisivuille:
www.savitaipale.fi/hankinta. Hintavertailua ei tehty, koska tarjoajia oli vain yksi.
Kysymys 3: Kotiateriakuljetusten toimitusosoitteet
Pyytäisimme kotiaterioiden nykyisiä toimitusosoitteita.
Myös pelkät katuosoitteet ilman tarkkoja osoitteita auttaa hahmottamaan kustannuksia.
Vastaus: Kotipalveluateriatoimitusten osoitetietoja ei voida julkistaa kotipalvelusta vastaavaan tahon
ilmoituksen perusteella. Toimitusosoitteet myös vaihtuvat asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Kysymys 4: Tarjouksen toimitustapa
Voisiko tarjouksen toimittaa myös sähköisesti esim. kunnan kirjaamoon sähköpostilla?
Vastaus: Tarjouspyynnön mukaisesti tarjous on kokonaisuudessaan, liiteasiakirjoineen, toimitettava
kirjallisesti, suljetussa kirjekuoressa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen.
Kysymys 5: Tarjouslomake
Voisiko tarjouslomakkeen saada word-tiedostona, jolloin sen täyttäminen olisi helpompaa?
Vastaus: Voimme toimittaa tarjouslomakkeen word-tiedostona erillisellä pyynnöllä, jonka tarjoaja voi
lähettää sähköpostiin: anne.hertz@savitaipale.fi.
Kysymys 6: Hinnoittelumalli
Tarjouspyynnössä on mainittu, ”että Tarjoushinta ilmoitetaan tarjouslomakkeella euroa/päivä. Tarjoushinta
annetaan arvonlisäverottomana hintana. Laskutushintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Tarjoushinta tulee ilmoittaa erikseen kullekin tarjouslomakkeessa mainitulle kohteelle. Tarjoushintaa
käytetään sekä tarjousvertailussa kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa että liikennöinnin korvauksissa.”
Eli mainitaan erikseen kullekin kohteelle, mutta tarjouslomakkeessa on vain yksi päivähinta. Halutaanko
että annetaan yksi päivähinta, joka sisältää koko tarjouspyynnön liikenteen?
Vastaus: Tarjouslomakkeella annetaan vain yksi päivähinta, joka sisältää koko tarjouspyyntöliikenteen.
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Kysymys 7: Lähtö 4
Milloin lähdön 4 ajoneuvo on nykyisellään palannut lähtökeittiölle tyhjien laatikoiden kanssa?
Vastaus: Klo 13.30-14.00
Vuoden 2021 toteutunut lähtö 4:n paluuaika ilmoitetaan tarjousasiakirjojen kohdekuvauksessa, liite 2.
Kysymys 8: Muutosten hinnoittelu
Miten mahdolliset muutokset sopimuskaudella hinnoitellaan. Esim. jos kotiateria-asiakkaita tulee lisää niin
niiden jakeluun tarvittava aika kasvaa 60 min niin minkä korvauksen palveluntuottaja saa lisätyöajasta?
Voisiko tarjouspyynnössä pyytää tuntihintaa muutoksille jonka perusteella mahdolliset muutokset
hinnoitellaan?
Vastaus: Tarjouslomakkeen maininnan mukaisesti: ”Mikäli keskimääräinen kilometrimäärä kuljetusreitillä
tarkastelujakson aikana ylittyy/alittuu pysyvästi ja olennaisesti, Savitaipaleen kunta varaa mahdollisuuden
neuvotella hinnanmuutoksesta (lisäys/vähennys) sopimuksen tehneen palveluntuottajan kanssa.”
Tuntihintaa mahdollisille muutoksille ei anneta, eikä sitä merkitä tarjouslomakkeeseen.
Tämä on poistettu vuoden 2021 kilpailutusasiakirjoista.
Kysymys 9: Arkipyhäkuljetukset
Onko kotiateriakuljetuksissa ajoittain tarve pitkien juhlapyhien aikana arkipyhäkuljetuksiin esim. joulu?
Miten nämä hinnoitellaan?
Vastaus: Arkipyhien aattoina mahdolliset kuljetukset ajetaan tarjouslomakkeeseen merkityllä päivähinnalla.
Arkipyhinä kuljetuksia ei ajeta lukuun ottamatta sopimuskauden aloittavaa uudenvuodenpäivää 1.1.2021.
Ateriat kuljetetaan myös tarvittaessa juhlapyhien aattoina sekä arkipyhinä ma-pe.
Kysymys 10: Ateriavaunut
Lähdössä 1 kuljetetaan ateriavaunuja. Kuinka monta vaunua kuljetetaan päivässä? Ja minkäkokoiset vaunut
teillä on käytössä?
Vastaus: Tarjouspyynnön kohdassa kalustovaatimukset on ilmoitettu vaunujen koot ja mitat. Vaunuja
lähetetään kerrallaan 2-3 ruokalistan mukaan.
Kysymys 11: Laatikkomäärät
Muissa lähdöissä ateriat on kohteisiin (koulut ja päiväkodit) pakattu laatikoihin. Pystyttekö arvioimaan noin
tasolla laatikkomäärät lähdöttäin?
Vastaus: Joka kohteeseen on vähintään kaksi laatikkoa (lämmin ja kylmä), joskus voi olla myös kolme
laatikkoa. Ruokalista määrittelee pakkauslaatikoiden määrän.
Kysymys 12: Pitääkö tarjouksen mukana toimittaa nyt kaikki liitteet, vai valinnan jälkeen ?
Vastaus: Tarjouspyynnön kohdan ”tiedot tarjoajasta” mukaisesti tiedot ja liitteet tulee esittää tarjouksen
yhteydessä.
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Kysymys 13: Kun katsoo ruokakuljetusreittiä vaikuttaa siltä, että reittien aikatauluista päätellen reittejä
hoidetaan yhdellä autolla ja yhdellä kuljettajalla. Pitääkö tämä paikkansa?
Vastaus: Tällä hetkellä ruokakuljetusreitit ajetaan yhdellä autolla yhden kuljettajan toimesta.

Kysymys 14: Käyttääkö nykyinen kuljetusliike ruokakuljetuksissa useampaa kuin yhtä
kuljettajaa/kuljetuspäivä?
Vastaus: Tällä hetkellä kuljetusliikkeen kuljetuksia ajaa päivittäin yksi kuljettaja.
Kysymys 15: Onko nykyisellä kuljetusliikkeellä käytössä vaunukuljetuksiin takalaitanostinauto ja
annosateriakuljetuksiin pienempi kuljetusauto?
Vastaus: Nykyinen kuljetusliike käyttää kaikkiin kuljetuksiin yhtä autoa, jossa on takalaitanostin.
Kysymys 16: Onko ko.ruokakuljetuslinjalla tällä hetkellä muuta laskutettavaa työtä kuin tuo kyseiset
reitit?
Vastaus: Muuta laskutettavaa työtä ei ole ruokakuljetusreiteillä.
Kysymys 17: Kuinka monta tuntia on työaika tällä hetkellä ko.reiteillä?
Vastaus: Työaika tämän hetkisellä reitillä on n. neljä tuntia. Nyt avoinna olevan tarjouskilpailun 1.1.2021
alkavalla sopimuskaudella reitin työaika todennäköisesti lyhenee.
Kysymys 18: Tuleeko vuoden 2021 muutoksia ajolinjaan vai säilyykö se samanlaisena kuin nyt?
Vastaus: Kotipalveluaterioiden toimitusosoitteet vaihtuvat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Myös muissa
kuljetusreiteissä voi tulla pieniä muutoksia kunnan kuljetustarpeen mukaan.
Kysymys 19: Julkisissa hankinnoissahan myös voittajan hinnat ovat julkisia? Mistä nämä vanhat
tarjouskilpailutusten voittajahinnat ja laskutuksen voi tarkistaa?
Vastaus: Edellisen kilpailutuksen hankintapäätös on lisätty Savitaipaleen kunnan nettisivuille:
www.savitaipale.fi/hankinta.
Kysymys 20: Väheneekö kuljetukset kesäaikaan? Ts. jääkö jotain pois koulujen loma-aikoina,entä
muulloin?
Vastaus: Koulukeskuksen ruokakuljetuksia ei ajeta koulun loma-aikoina. Työpaja Morova on suljettuna
kesäisin kuukauden ajan, jolloin myös heidän ruokakuljetustaan ei ajeta.

Kysymys 21: Tiekuljetussopimuslaki on pakottavaa lainsäädäntöä. Huomioidaanhan sopimusehdoissa
tiekuljetussopimuslaki?
Vastaus: Sopimusehdoissa huomioidaan soveltuvin osin tiekuljetussopimuslaki.
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Kysymys 22: Tarjouspyynnössä mainitaan että, päätös ateriakuljetusten hankinnasta pyritään tekemään
joulukuun loppuun mennessä, jolloin aloitus uuden toimijan kanssa ei voi olla 1.1.2021 lähtien.
Huomioidaanhan hankinnassa, että hankintapäätöksen ja toiminnan käynnistymisen välissä on julkisen
hankinnan vaatima 14 vuorokauden valitusaika, jolloin hankintapäätös tulisi olla tiedossa joulukuun
alussa?
Vastaus: Hankintapäätös tehdään valitusaika huomioiden niin, että toiminta voi alkaa 1.1.2021.
Kysymys 23: Tarjouspyynnössä mainitaan, että ”Jamix-tilausjärjestelmässä ylläpidetään päivittäistä
listausta kotipalveluateria-asiakkaista. Liikennöitsijän vastuulla on reitittää ja ylläpitää toimitettavien
kotipalveluaterioiden reittiä.” Tarkoitetaanhan tässä sitä, että palvelutarjoaja reitittää kuljetukset ja
toimittaa kotiaterioissa reititysjärjestyksen tilaajalle, mutta tilaaja syöttää ne Jamix-järjestelmään?
Vastaus: Liikennöitsijä suunnittelee päivittäin ajettavan reitin itse. Suunnittelua varten liikennöitsijä saa
aamulla ruokia noutaessaan asiakasosoiteluettelon.
Vai edellytetäänkö palvelutarjoajalta Jamix-järjestelmän käyttöä? Jos näin niin vastaako tilaaja
kustannuksista ja koulutuksesta?
Vastaus: Palveluntarjoajalta ei edellytetä Jamix-järjestelmän käyttöä.
Kysymys 24: Suojausvarusteet. Tarjouspyynnössä mainitaan, että ”Ruokakuljetuksissa tulee noudattaa
mahdollisia viranomaisten erikseen antamia hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä ja -suosituksia (esim.
käsidesi, suojamaski ja suojakäsineet sekä tarvittaessa visiiri). Määräysten ja suositusten mukaiset
tarvikkeet liikennöitsijän tulee hankkia itse.” Suluissa mainitut suojavarusteet pystytään ottamaan
huomioiin palvelua hinnoitellessa, mutta mitä jos suojausmääritykset muuttuvat raskaammiksi.
Voidaanko tällöin nämä hinnoitella erikseen?
Vastaus: Suojausvarusteita ei voida hinnoitella erikseen.
Kysymys 25: Hinnansidonnaisuus. Tuleeko tarjoajan huomioida, että hinta tulee olla kiinteä 1.1.2021 –
31.7.2022 välisen ajan, jolloin tulevia tes-muutoksia ei pystytä viemään hintaan ja toimittajan tulee ne
arvioida hinnoittelun yhteydessä?
Vastaus: Hinta on kiinteä 1.1.2021-31.7.2022 välisen ajan.
Kysymys 26: Optiokausi. Tulkitsemmeko oikein, että option käytöstä neuvotellaan yhteisesti ennen
sopimuskauden päättymistä? Ja tällöin huomioidaan myös kustannuskehitys?
Vastaus: Option käytöstä neuvotellaan yhteisesti ennen sopimuskauden päättymistä. Myös
kustannuskehityksestä voidaan neuvotella tässä yhteydessä.

