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______________________________________________________________________
PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ 3/2013
Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn PSA-liikenteen hoitamisesta alla mainittujen
asiakirjojen mukaisesti.
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus PSA-liikenteen harjoittamiseen.
PSA-liikenteellä tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä joukkoliikenneluvan nojalla harjoitettavaa
julkista henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja
jonka hoitaminen perustuu Oulun kaupungin kanssa tehtyyn palvelujen ostamista koskevaan
sopimukseen.
Liikennöitsijä saa PSA-liikenteessä kuljettaa omaan lukuunsa myös tavaraa ulkopuolisen
toimeksiannosta siten kuin siitä ostajan kanssa sovitaan.
______________________________________________________________________
1. Ostaja
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut
PL 32, 90015 Oulun kaupunki
Puh.
Fax 08 557 2343
www.ouka.fi
Yhteyshenkilö:
Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen
puhelin 044 703 2629
minna.soininen@ouka.fi
2. Kohde
Tarjouskilpailu koskee PSA-liikenteen hoitamista joukkoliikenneluvan nojalla koulupäivinä
1.11.2013 – 31.5.2014 välisenä aikana reitillä Ylikiiminki-Sanginjoki-Oulu.
Kohteen kilometrit ja tuloarvio on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Kilometritiedot ovat
arvioluonteisia. Kohteen reittikuvaus ovat liitteenä. Korvausta ei muuteta, jos kohteen
kilometriarvio eroaa reitillä mitatusta ajokilometrimäärästä.
Tulotiedot on arvioluonteisia (ks. tarjouskilpailun ehdot kohta 11 ja PSA-liikenteen ehdot
kohta 22).
Tarjouspyyntö tarkoittaa liikenteen hoitamista tarjoushinnalla kohteen aikataulumerkintöjen
mukaisesti sopimusajan. Liikennettä ajetaan maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta
seuraavia koulujen lomapäiviä:
• itsenäisyyspäivä 6.12.2013
• joululoma 22.12.2013 - 1.1.2014
• loppiainen 6.1.2014
• talviloma 3. - 7.3.2014 (vko 10)
• pääsiäinen 18.4. - 21.4.2014
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• vapunpäivä ja ylimääräinen vapaapäivä 1.-2.5.2014
• helatorstai 29.5.2014
Kohde määritellään tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteissä 1-3.

3. Kilpailuttaminen
Tarjouskilpailussa noudatettavat ehdot on määritelty asiakirjassa TARJOUSKILPAILUN
EHDOT.
Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on ostajalle hinnaltaan halvin.
Kohteen osalta hankintapäätös tehdään vuoden 2013 lokakuussa. Mikäli rahoitus ei riitä nyt
kilpailutettavan kohteen hankintaan, kohde voidaan jättää ostamatta.
Tarjouskilpailu pyritään ratkaisemaan 4.10.2013 mennessä.

4. Tarjouksen sisältö
Tarjous tulee tehdä asiakirjan TARJOUS mukaisella kaavakkeella. Tarjouksen tulee sisältää vaaditut tiedot ja selvitykset.
Tarjouksessa tulee ilmoittaa koko sopimuskauden tarjoushinta ja kohteessa käytettävä
autokalusto. Ostajan maksaman korvauksen lisäksi liikennöitsijä saa pitää perimänsä
matkustajatulot ja ulkopuolisilta perimänsä rahtitulot.
Liikenteessä mahdollisesti tapahtuvien muutosten varalta tarjouksessa tulee ilmoittaa
erikseen linjakilometrin hinta. Tätä hintaa käytetään yksikköhintana korvauksen
laskemisessa myös, mikäli ajopäivien määrä eroaa kohdekuvauksessa esitetystä.
Tarjouksen tulee olla voimassa 1.11.2013 asti.

5. Tarjouskilpailuasiakirjat
Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat ovat saatavissa maksutta tarjousaikana 4.8.2013
lähtien Oulun kaupungin internet-sivuilta osoitteesta:
http://www.ouka.fi/tarjouspyynnot
Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat:
1. PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ liitteineen,
2. TARJOUSKILPAILUN EHDOT
3. TARJOUS liitteineen,
4. PSA-SOPIMUS ja
5. PSA-LIIKENTEEN EHDOT.
Asiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä.
Mahdollisten tarjouskilpailuasiakirjojen muutosten tai tarkennusten varalta tarjoajien on
seurattava www.ouka.fi/tarjouspyynot -sivuston päivityksiä.
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6. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen
Hankintailmoitus on jätetty 5.9.2013 työ- ja elinkeinoministeriön HILMA-ilmoituskanavaan.
Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitetaan Oulun kaupungin internet-sivuilla.

7. Tarjousten jättäminen
Tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 27.9.2013
klo 12:00 mennessä Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen:
Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, (käyntiosoite Torikatu 10).
Kirjekuoressa tulee olla merkintä ”PSA-TARJOUS LINJA 63”, ”EI SAA AVATA”
Tarjoukset tulee tehdä euroissa ja suomen kielellä.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.
Mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa viimeistään 16.9.2013 kello 12 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen minna.soininen@ouka.fi. Vastaukset, lisätiedot ja muutokset
ovat luettavissa osoitteessa www.ouka.fi/tarjouspyynnot 18.9.2013 alkaen.

Oulussa 5.9.2012
Oulun kaupunki

Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen

LIITTEET
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Liite 1. Aikataulu ja reittikuvaus sekä selvitys tuloista, ajopäivistä, ajokilometreistä ja
matkustajamääristä
Lipputulo- ja matkustajamääräarviot perustuvat aikaisempien vuosien suoritteisiin vastaavilla reiteillä.
Matkustajamäärät ja lipputulot voivat poiketa aikaisempien vuosien toteutumista eikä tilaaja takaa
vastaavan suuruista lipputulokertymää sopimuskaudelle.

Aikataulut 1.11.2013–31.5.2014, koulupäivinä

Ylikiiminki
Paasilanmäki
Sankilampi
Peräkylä
Kumpulankangas
Laanila
Oulun la-asema
km

Oulun la-asema
Laanila
Kumpulankangas
Peräkylä
Sankilampi
Pääsilanmäki
Ylikiiminki
km

M-P
06:35
06:50
X
X
07:40
X
08:00
48,6
M-P
08:25
|
|
|
09:05

29,8

M-P

09:05
X
09:40
X
10:00
30,2
M-To
13:50
14:05
X
X
14:50
X
15:05
48,6

P
12:50
13:05
X
X
13:50
X
14:05
48,6

Sankilammen aloitus- ja päätepysäkki: Metsälä P /Metsälä E.
Matkamäärät vuonna 2012 elokuu-toukokuu:
5 819 matkaa, josta arvioidaan 60 % olevan koululaismatkaa. Lukuvuonna 2013-2014 suurin
osa oppilaskuljetuksista hoidetaan erilliskuljetuksina.
Lipputulot + lipputuki vuonna 2012:
12 226 + 1 090 € (0 % alv)
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Liite 2. Kalustovaatimukset
Yleiset ehdot
Linja-autokaluston on täytettävä vähintään euro 2-normi. Liikenteenharjoittajan on järjestettävä liikenteen
polttoaineenkulutuksen seuranta, joka pyydettäessä raportoidaan tilaajalle.
Auton ikä ei saa sopimuskaudella ylittää tarjouskilpailun ehdoissa mainittua ikävaatimusta.
Tarjoaja vastaa siitä, että kaluston rikkoontumistilanteita varten on varajärjestelmä.
Linja-auto:
Istumapaikkojen määrä:

Vähintään 30

Auton ikä:

enintään 16 vuotta

Linjakilvet:

Autossa tulee olla vähintään linjan numeroa osoittava etulinjakilpi.

Tavaratila:

Autoon tulee sopia oppilaiden mukanaan kuljettamat
urheiluvälineet ja muut matkustajien mukanaan kuljettamat matkatavarat.

Rahastuslaitteet:
Autossa tulee olla oma maksupääte ja kontaktillisen älykortin lukijalaite.
Asiakkaalle tulee aina antaa kuitti.
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Liite 3. PSA-liikenteessä perittävät asiakashinnat

____________________________________________________________________________
PSA-LIIKENTEESSÄ PERITTÄVÄT ASIAKASHINNAT JA HINTAVELVOITE
_________________________________________________________________________
PSA-liikenteessä noudatetaan seuraavia asiakashintoja:
1) Kaikissa autoissa tulee voida maksaa älykortilla. Käytettäessä maksuvälineenä
älykorttia maksujärjestelmän tulee olla teknisesti avoin ja laitevalmistajista
riippumaton.
2) Tasataksa-alueella (Kanta-Oulu sekä Ylikiimingin kaupunginosa) on voimassa
kiinteät asiakashinnat kertamatkoissa sekä kaupunkilipputuotteet, joiden
kulloinkin voimassa olevat asiakashinnat vahvistaa Oulun kaupunki. Lisäksi
Oulun kaupungin alueella ovat voimassa seuraavalla sivulla esitetyt
ilmaismatkat ja muut hinnoitteluperiaatteet.
3) Korkeintaan kaksi alle 4-vuotiasta lasta saa matkustaa ilmaiseksi yli 12-vuotiaan
henkilön seurassa.
4) 4-11 –vuotiaat maksavat enintään 50% aikuisen kertalipun hinnoista.
5) PSA-liikenteen kohde kuuluu erillisen seutulippusopimuksen piiriin ja siinä
noudatetaan ostoliikenteessä seutuliikenteessä sovittuja hintoja tai asetettavaa
hintavelvoitetta.
6) PSA-liikenteessä tulee hyväksyä Matkahuollon myymät alennusliput.
7) Koululaisten mukana seuraavat urheiluvälineet kuljetetaan ilmaiseksi.
8) Veteraanit voivat matkustaa maksutta esittämällä veteraanilipun.
9) Lastenvaunut ja saattaja kuljetetaan ilmaiseksi.
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Joukkoliikenteen liput Oulun kaupungin alueella
Oulun tasataksa-alueena säilyy vuoden 2012 kuntarajojen mukainen Oulun alue. Seuraavat lipputuotteet ovat
käytössä pelkästään tasataksa-alueen sisällä:






Kiinteästi hinnoitellut kertaliput
20 ja 40 matkan kaupunkimatkakortit
30 vuorokauden Oululippu, puolivuosilippu ja vuosilippu
30 vuorokauden nuorisolippu
30 vuorokauden opiskelijalippu
Edellä lueteltuihin lippuihin sisältyy 60
minuutin ilmainen vaihto-oikeus, joka
oikeuttaa yhteen vaihtoon.

Tasataksa-alueen sisällä maksutta
matkustavat:






Lastenvaunut tai -rattaat ja saattaja
Pyörätuolin käyttäjä ja saattaja
Saattajan kanssa neljä alle 7-vuotiasta
lasta, päiväkotiryhmissä kaksi alle 4vuotiasta lasta yhden saattajan
kanssa.
Alueella asuvat veteraanit
(veteraanikortilla).

Haukiputaan alueen sisäisiin matkoihin voi
jatkossakin ostaa 30 vuorokauden
Haukipudaslipun.
Lastenvaunut tai -rattaat ja saattaja
kuljetetaan maksutta Haukiputaan,
Kiimingin ja Oulunsalon sisäisillä
matkoilla. Hinnoittelualueen rajan
ylittävälle lastenvaunumatkalle pitää
jatkossakin lunastaa lippu. Lisäksi Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon sisäisillä matkoilla kuljetetaan maksutta
kaksi alle 4-vuotiasta lasta yhden saattajan kanssa.
Haukiputaan, Oulunsalon ja Kiimingin alueilla asuvat veteraanit voivat veteraanikortin esittämällä tehdä maksutta
oman alueensa sisäisiä sekä Oulun tasataksa-alueelle suuntautuvia matkoja.
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