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1. Liikenneluvan voimassaolo
Liikennöitsijällä samoin kuin kaikilla jäljempänä kohdassa 3 mainittuun
tarjousyhteenliittymään osallisilla tulee olla tarjousta jättäessään PSA-liikenteen
harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.
PSA-liikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen
kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun.
Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos
PSA-sopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän
liikennelupaa uudisteta.

2. Liikenneluvan automäärä
Liikennöitsijän oikeutta ottaa osaa tarjouskilpailuun ei rajoiteta viran puolesta hänen
liikenneluvassaan määritellyn automäärän perusteella. Liikennöitsijä voi siten tehdä
tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttämä
automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän.
Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjousta tehdessään ilmoittaa se automäärä, jolla hän
ottaa osaa tarjouskilpailuun. Tähän määrään tulee sisällyttää niin liikennöitsijän omassa
käytössä olevat autot kuin myös esitetyn alihankkijan käytössä olevat autot sekä mahdollisesti hankittavat autot, jotka yhdessä on tarkoitettu kohteen liikennöintiin.
Liikennöitsijä vastaa siitä, että hänen tarjouksestaan ilmenee yllä mainittu automäärään
perustuva rajoitus. Muussa tapauksessa ostaja ei tarjouksia käsitellessään viran puolesOulun kaupunki
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ta rajoita liikennöitsijälle mahdollisesti annettavien kohteiden määrää niin, että
huomioon otettaisiin liikennöitsijälle luvassa vahvistettu automäärä tai vain osa siitä.
Mikäli liikennöitsijä ei tee edellä mainitun kaltaista automäärää koskevaa rajoitusta, hän
vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos syntynyt PSA-sopimus
purkautuu siitä syystä, että liikennöitsijän automäärä ei riitä liikennöinnin hoitamiseen.
Mikäli liikennöitsijä on hakenut lupaa automääränsä lisäämiseen, hänen tulee esittää
uusi lupansa ostajalle viimeistään 14 päivän kuluessa PSA-sopimuksen allekirjoittamisesta.

3. Yhteenliittymä
Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä
suorituksesta (yhteenliittymä). Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun
yhteenliittymään kuuluvan yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä
tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen (Kilpailunrajoituslaki 5§).
Kaikkien yhteenliittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous.
Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta.

4. Alihankkijan käyttäminen
Liikenteestä saadaan hoitaa alihankintana alle puolet vuotuisista suoritteista.
Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus
liikenteestä hoidetaan alihankintana. Ostaja varaa mahdollisuuden rajoittaa
alihankinnan määrää.
Alihankkijalla tulee olla PSA-liikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.
Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset
täyttävä liikennöitsijä.
Tarjouskilpailussa valittu liikennöitsijä voi erityisestä syystä esittää vielä PSAsopimuksen syntymisen jälkeenkin ostajan hyväksyttäväksi alihankkijansa, kuitenkin
viimeistään 14 päivän kuluessa PSA-sopimuksen allekirjoittamisesta.
Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan.
Sopimuskauden aikaisesta alihankinnasta on määrätty erikseen PSA-SOPIMUKSESSA
kohdassa 8 ja PSA-LIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa 2.

5. Tiedot liikennöitsijästä
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä oikeushenkilön
liikenteestä vastaavan henkilön nimi.
Jos tarjoajana on yhteenliittymä, tarjouksesta tulee ilmetä vastaavat tiedot jokaisesta
yhteenliittymään osallistuvasta liikennöitsijästä.
Yllä mainitut tiedot tulee ilmoittaa myös alihankkijasta.
Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta ja yhteenliittymän osakkaista myös seuraavat
tiedot ja selvitykset:
1) kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta,
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2) tilinpäätösasiakirjat viimeiseltä tilikaudelta, ellei tarjoaja ole toimittanut asiakirjoja jo
aiemmin,
3) todistus verojen maksamisesta tai verottajan verovelkatodistus (ei saa olla kolmea
kuukautta vanhempi),
4) vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (ei
saa olla kolmea kuukautta vanhempi) ja
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Perustellusta syystä voidaan myös muu kuin edellä kohdissa 2)-4) mainittu asiakirja
hyväksyä näytöksi tarjoajan luottokelpoisuudesta ja taloudellisesta asemasta.
Alihankkijasta tulee esittää edellä mainitut asiakirjat tilinpäätösasiakirjoja
lukuunottamatta.

6. Kilpailukohde
Tarjous tulee tehdä siten kuin PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖSSÄ on määritelty.
Liikennöitsijällä on oikeus rajoittaa tarjouksensa automäärää siten kuin edellä kohdassa
2 on
määrätty.
Tarjousta ei saa muulla kuin edellä mainituin tavoin sitoa muuta tarjousta tai tässä
tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta koskevaan ratkaisuun.

7. Aikatauluja ja reittejä koskevat muutosehdotukset
Liikennöitsijä voi halutessaan esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteenhoidon
kustannuksia vähentäviä pieniä muutosehdotuksia tarjouspyynnössä esitettyihin
aikatauluihin ja reitteihin.

8. Liikennöinnissä käytettävä autokalusto
Liikennöinnissä käytettävää autokalustoa ja varusteita koskevat vaatimukset on esitetty
PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN liitteessä 3. Liikennöinnissä käytettyjen autojen
tulee täyttää siinä mainitut vaatimukset.
Tarjouksessa tulee esittää tiedot käytettävistä autoista.
Liikenteessä on käytettävä sopimuksen mukaista kalustoa. Joissakin tapauksissa voisi
olla tarkoituksenmukaista käyttää pienempää kalustoa kuin sopimuksissa on sovittu.
Muutoksesta tulee aina sopia ostajan kanssa. Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä
muutosehdotusta.
Erityisistä syistä voidaan liikenteessä häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi
tilapäisesti hyväksyä myös vähimmäisvaatimuksista poikkeavaa kalustoa. Tästä tulee
viivytyksettä ilmoittaa ostajalle.

9. Liikenteen laatuvaatimukset sekä työturvallisuus ja työehdot
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Tarjotussa liikenteessä tulee noudattaa PSA-LIIKENTEEN EHDOISSA kohdissa 14-17
määriteltyjä ostoliikenteen laatuvaatimuksia. Liikennöinnissä tulee lisäksi noudattaa
työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoihin liittyviä velvoitteita.
Liikennöitsijä on myös työnantajana velvollinen huolehtimaan rikostaustan
selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 504/14.6.2002).

10. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta
Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset,
taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön
velvoitteista.
Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:
1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin
huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää
sopimuksen mukaiset velvoitteet,
2) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia,
3) tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä edellä kohdassa 3 määriteltyjä
vaatimuksia,
4) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä
lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on osto- taikka PSAliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun
menettelyrikkomukseen, tai
5) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja.

11. Tarjoushinta
Tarjouksessa tulee ilmoittaa kunkin kohteen osalta se hinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu
hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin ja noudattamaan hintavelvoitteita. Tämä
tarjoushinta vastaa PSA-SOPIMUKSEN kohdassa 5 tarkoitettua ostajan maksettavaksi
tulevaa liikennöintikorvausta.
Tarjoushintojen tulee sisältää henkilökuljetuspalveluille säädetty kymmenen (10) %:n
arvonlisävero. Arvonlisäveron osuus tulee erotella.
Kilpailukohteen määrittelyn yhteydessä PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNNÖN liitteessä
ilmoitetut matkustajamääriä ja lipputuloja koskevat tiedot ovat ohjeellisia. Matkustajilta
peritään tarjouspyynnön liitteen mukaisia asiakashintoja. Tarjous tulee tehdä
ilmoitettuihin lipputuloihin perustuen.
Liikennöitsijällä ei ole oikeutta lisäkorvaukseen, vaikka matkustajamäärät tai lipputulot
jäävät sopimuskautena alle ilmoitettujen ohjeellisten lukujen, jollei PSA-LIIKENTEEN
EHTOJEN kohdan 22 nojalla toisin sovita. Oikeudesta purkaa sopimus tällaisessa tilanteessa on määräys PSA-LIIKENTEEN EHTOJEN kohdassa 24.

12. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet
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Kilpailuttaminen perustuu tarjoajan ilmoittamaan kohteen koko sopimuskauden
hintaan. Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja
täyttävät siinä asetetut ehdot. Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on ostajalle
hinnaltaan halvin.
Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos
olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että
suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
Ostaja voi hylätä kaikki tai osan tarjouksista, jos käytettävissä olevien määrärahojen
määrä sitä edellyttää.

13. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen ja sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy silloin, kun ostaja ja tarjoaja allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen.
Tarjouskilpailun ratkaisemisessa käytetyt asiakirjat ovat julkisia.
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille.
Ilmoitus sisältää yhteenvetotiedot tarjouksista.

14. Kilpailukohteiden muutokset ja tarkennukset
Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohdetta tarjouskilpailun aikana ennen
tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden
seikkojen perusteella pitää perusteltuna.
Muutoksilla ja tarkennuksilla tarkoitetaan kilpailukohteiden sisällön muuttamista
toiseksi kuin ostaja on alun perin tarkoittanut. Mahdollisista muutoksista ja
tarkennuksista ilmoitetaan Oulun kaupungin internetsivuilla
www.ouka.fi/tarjouspyynnot.
Jos tarjouskilpailuasiakirjoissa havaitaan tarjouskilpailun aikana oleellinen virhe, jonka
seurauksena kilpailuasiakirjojen sisältö ei vastaa alun perin tarkoitettua, voi ostaja
korjata virheen myös edellä mainitun ajan jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen
tarjousajan päättymistä. Mahdollisista korjauksista ilmoitetaan Oulun kaupungin
internetsivuilla www.ouka.fi/tarjouspyynnot.
Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voi ostaja pidentää
tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa.
Tarjoajalla on velvollisuus seurata tarjouskilpailua koskevia tiedotteita Oulun kaupungin
internetsivuilta koko tarjouskilpailun ajan mahdollisten muutosten, tarkennusten ja
virheiden korjausten varalta.

15. Kilpailukohteesta luopuminen
Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että
suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken
tarjouskilpailun.
Jos ostaja havaitsee tarjousajan päättymisen jälkeen oleellisen virheen, jonka
seurauksena kilpailuasiakirjojen sisältö ei vastaa alun perin tarkoitettua, voi ostaja
luopua kohteesta.
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16. Asiakirjojen täydentäminen ja tarkastukset
Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja.
Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja
huoltopalvelut.
Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia.

17. PSA-sopimus
Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen
liikennöitsijän kesken solmitaan PSA-SOPIMUS.
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