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Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten hankinta
10846/02.07.03/2015
Aikla § 155
Kouvolan kaupunki on kilpailuttanut lakisääteiset sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset aikavälille 1.1.2016 - 31.12.2017.
Sopimukseen sisältyy mahdollisuus 1 - 2 vuoden optioon. Kilpailutus
suoritettiin avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistiin
10.10.2015 Hilma -ilmoituskanavalla.
Tarjouspyynnössä edellytettiin, että laskutuksessa noudatetaan viimeisintä
Valtioneuvoston asetuksessa vahvistettua taksiliikenteen kuluttajahintaa
-2%, jota hintaa tarjoajat sitoutuvat noudattamaan. Tarjouspyynnössä ei
haettu edullisinta hintaa, vaan Kouvolan kaupunki asetti tarjoajille
vaatimukset, jotka tarjoajan tuli täyttää tullakseen valituksi. Vaatimuksena
on mm. Kouvolan kaupungin käyttämän SOTE-korttijärjestelmän kanssa
yhteensopivat lukijalaitteet. Sopimusehdoissa määritellään mm. palvelujen
laadulle asetetut vaatimukset, lisäksi sopimusehdot on laadittu siten, että
Kouvolan kaupungilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet puuttua
mahdollisiin väärinkäytöksiin. Lisäksi sopimusehdoissa on kirjattu, että
Kouvolan kaupunki varaa oikeuden yksipuoleisella päätöksellään aloittaa
kuljetusten yhdistelyn kaikkien kaupungin kustantamien kuljetusten (esim.
SHL- ja VPL-kuljetukset) sekä Kansaneläkelaitoksen (KELA) kustantamien
kuljetusten kesken.
Tarjouksia saatiin yhteensä yhdeksältä (9) palvelutuottajalta. Lista määräaikaan tarjouksen jättäneistä liikennöitsijöistä on oheismateriaalina nro 1.
Esitys valittavista liikennöitsijöistä on liitteenä nro 4. Palveluntuottajien tarjoukset vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä mainitut vaatimukset.
Sopimusten yhteenlaskettu vuotuinen arvo on n. 1,8 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: Joukkoliikennelogistikko Jaakko Löytynoja, puh. 020 615 6635,
jaakko.loytynoja(a)kouvola.fi, palvelupäällikkö Minna Laakso, puh. 020 615
7783, minna.laakso(a)kouvola.fi
Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää hankkia lakisääteiset sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset aikavälille 1.1.2016 - 31.12.2017 liitteessä
mainituilta yrittäjiltä.
Aikuisväestön lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

Aikla § 133
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten hankintasopimukseen sisältyy 1-2 vuoden optio. Sen käyttö edellyttää molempien
sopijaosapuolten hyväksyntää. Yhden vuoden option käytöstä ajalla
1.1.-31.12.2018 on neuvoteltu joukkoliikennelogistikko Hanna Piispa-Malisen johdolla. Option käytön ovat hyväksyneet seuraavat tarjoajat: Arto
Kurittu Ky, Palvelutaksi Liikanen, Taksi Vainio, Jyrki Pakkanen Ky, Liikenne
Kurittu Oy, Pasi Kurittu Ky, Taksipalvelu Oinonen Ky, Kymenlaakson taksi
Oy. Kymenlaakson taksi Oy:n edustamien autoilijoiden luettelo on liitteenä
nro 1.
Option käyttöön liittyvään hankintasopimukseen on sovittu tehtäväksi seuraavat muutokset:
1. Tilaajan yhteyshenkilöksi merkitään joukkoliikennelogistikko Hanna Piispa-Malinen
2. 1.7.2018 jälkeen noudatetaan Valtioneuvoston viimeksi vahvistamaa
asetusta taksiliikenteen enimmäiskuluttajahinnoista siten, että asetuksessa
mainitusta hinnasta (maksun nimikkeestä riippumatta) vähennetään -2%
3. Sopijaosapuolet ovat sopineet yhden optiovuoden käytöstä ajalla
1.1.-31.12.2018.
Lisätietoja: Joukkoliikennelogistikko Hanna Piispa-Malinen, puh. 020 615
6635, hanna.piispa-malinen(a)kouvola.fi
Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää hankkia lakisääteiset sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset aikavälille 1.1.-31.12.2018 selosteessa ja
liitteessä nro 1 mainituilta yrittäjiltä.
Aikuisväestön lautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________
Aikla § 117
Kouvolan kaupungin 31.12.2017 asti voimassa olleisiin SHL- ja VPL
-kuljetussopimuksiin sisältyy mahdollisuus 1 - 2 vuoden optioihin. Ensimmäisen vuoden optio on voimassa 31.12.2018 saakka. Option käyttö edellyttää molempien sopijaosapuolten hyväksyntää. Joukkoliikennelogistikko
Antti Pakkanen on neuvotellut liikennöitsijöiden kanssa toisen optiovuoden
käytöstä, siten että nykyinen sopimus jatkuisi ajalla 1.1. - 31.12.2019.
Sopimuskumppaneita on pyydetty toimittamaan suostumuksen ohella tilaajavastuulain mukaiset liitteet, sekä tietoturva-asetuksen mukaiset asiakirjat
määräaikaan mennessä.
Suostumuksensa ovat antaneet ja asiakirjat pyydetysti toimittaneet Taxii
Oy (palvelutaksi Liikasen toimintaa jatkava yritys) ja Liikenne Kurittu Oy.

Lisäksi suostumuksen on antanut Kymenlaakson taksi Oy, jonka osalta
osa pyydetyistä liitteistä puuttuu. Kymenlaakson taksin osalta päätös tehdään ehdollisena siihen asti kunnes liikennöitsijä on toimittanut pyydetyt
asiakirjat. Kun pyydetyt liitteet on toimitettu, jatkuu sopimus vuoden optiolla
1.1.2019 alkaen ilman eri päätöstä.
Tilaajan yhteyshenkilönä toimii joukkoliikennelogistikko Antti Pakkanen.
Kymenlaakson taksi Oy on toimittanut pyydetyt asiakirjat 15.11.2018.
Lisätietoja: Joukkoliikennelogistikko Antti Pakkanen, puh. 020 615 6635,
antti.pakkanen(a)kouvola.fi
Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus:
Aikuisväestön lautakunta päättää hyväksyä SHL- ja VPL –kuljetusten optiovuoden käytön 1.1. - 31.12.2019 esityksen mukaan seuraavien yritysten
osalta:
-Taxii Oy
-Liikenne Kurittu Oy
-Kymenlaakson taksi Oy (ehdollisena)
Aikuisväestön lautakunnan päätös:
Aikuisväestön lautakunta päättää hyväksyä SHL- ja VPL –kuljetusten optiovuoden käytön 1.1. - 31.12.2019 esityksen mukaan seuraavien yritysten
osalta:
-Taxii Oy
-Liikenne Kurittu Oy
-Kymenlaakson taksi Oy
Jutta Hartikainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo
18.18.
____________

Aikla § 130
Joukkoliikennelogistikko on käynyt lisäneuvotteluja optioiden käytöstä. Pykälässä 117 mainittuihin SHL- ja VPL-kuljetusten optiovuoden käyttävien
liikennöitsijöiden listaukseen lisätään seuraavat liikennöitsijät:
-Jyrki Pakkanen Ky (ehdollisena)
-Taksi Vainio (ehdollisena)
Edellä mainitut liikennöitsijät puuttuivat 21.11.2018 listauksesta teknisistä
syistä johtuen. Kumpikin liikennöitsijä hyväksytään ehdollisena siihen asti,
kunnes liikennöitsijät toimittavat tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat
kaupungille.

Jyrki Pakkanen Ky on toimittanut pyydetyt asiakirjat 4.12.2018.
Lisätietoja: Joukkoliikennelogistikko Antti Pakkanen, puh. 020 615 6635,
antti.pakkanen(a)kouvola.fi
Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus:
Aikuisväestön lautakunta päättää hyväksyä SHL- ja VPL –kuljetuksen optiovuoden käyttöön pykälässä 117 mainittujen liikennöitsijöiden lisäksi seuraavat liikennöitsijät:
-Jyrki Pakkanen Ky (ehdollisena)
-Taksi Vainio (ehdollisena)
Aikuisväestön lautakunnan päätös:
Aikuisväestön lautakunta päätti hyväksyä SHL- ja VPL –kuljetuksen optiovuoden käyttöön pykälässä 117 mainittujen liikennöitsijöiden lisäksi seuraavat liikennöitsijät:
-Jyrki Pakkanen Ky
-Taksi Vainio (ehdollisena)
____________

