KUNNAN OSTAMIEN ESIOPETUS-, KOULULAIS- JA
OPISKELIJAKULJETUSTEN HANKINTA

TARJOUSLOMAKE
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3A

TARJOUS
Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla.

Kaikkia tarjottavia kohteita koskevat tiedot yrityksestä

1. Tarjoaja
Nimi
__________________________________________________________
Osoite
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Puhelin _______________________
Sähköposti ________________________________________________
Liikenteestä vastaava henkilö __________________________________
Yhteyshenkilö ______________________________________________
Puhelin _______________________
Sähköposti ________________________________________________
Sähköpostiosoite, johon tiedoksianto hankintapäätöksestä voidaan
toimittaa: __________________________________________________
2. Tarjoajan autokalusto
Liikenteessä käytettävät autot täyttävät ostoliikenteen tarjouspyynnön
vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Tarjotusta kalustosta tarjoajan
tulee täyttää liitteen 1 mukainen kaavake tai muu vähintään vastaavat
tiedot sisältävä kalustoluettelo.
3. Automäärää koskeva rajoitus
Tämän tarjouksen kaikkien kohteiden liikennöintiin olemme varanneet
autoja yhteensä seuraavasti:
Taksikalustoa, jossa istumapaikkoja kuljetettaville 6
tai enemmän _____ kpl
Taksikalustoa, jossa istumapaikkoja kuljetettaville 13
tai enemmän _____ kpl
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Linja-autokalustoa, jossa istumapaikkoja kuljetettaville 9
tai enemmän _____ kpl
Linja-autokalustoa, jossa istumapaikkoja kuljetettaville 13
tai enemmän _____ kpl
Yllä mainitut lukumäärät sisältävät omassa käytössämme olevat tai hankittavat autot samoin kuin myös alihankkijamme autot.
4. Liitteet Oheistamme tarjoukseemme seuraavat liitteet [rastita muistilistaan]
[
[
[
[

]
]
]
]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

1) kalustoluettelo
2) Hankintalain 1397/2016 edellyttämät rikosrekisteriotteet
3) ESPD-lomake
4) kopiot yrityksemme / alihankkijamme joukkoliikenneluvasta /
taksiluvasta
5) verottajan verovelkatodistus yrityksestämme / alihankkijastamme
6) vakuutusyhtiön todistus yrityksemme / alihankkijamme työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
7) tieto yrityksemme / alihankkijamme ennakkoperintärekisteriin
merkitsemisestä sekä yrityksemme/yhteenliittymän osakkaiden / alihankkijamme Y-tunnukset
8) todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta
9) tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta

5. Kuvaus tarjoajan kyvystä ja resursseista suoriutua tarjouspyynnön velvoitteista.

6. Päiväys ja allekirjoitus
Kaikkien tarjousryhmittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous.
paikka ja päiväys ___________________________________________

allekirjoitus
nimenselvennös
nimenselvennös

___________________________________________
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3B

TARJOUKSEN HINTALIITE
TÄLLÄ LOMAKKEELLA ILMOITETAAN KOHTEITTAIN ESIOPETUS-, KOULULAIS- JA OPISKELIJAKULJETUSTEN KOHTEISIIN 1-7 LIITTYVÄT TIEDOT

KOHDE NUMERO
1. Tarjoaja
Nimi ______________________________________________________
2. Kohteen tarjoushinta
Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään yllä mainitun kohteen liikennöinnin koko sopimuskauden
(1.8.2018 – 31.7.2020 sekä vuoden + vuoden optiot erikseen päätettävän mukaisesti) tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti hintaan (ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella):
Reitti 1)

euroa/kilometri

Reitti 2)

euroa/kilometri

Reitti 3)

euroa/kilometri

Reitti 4)

euroa/kilometri

Reitti 5)

euroa/kilometri

Reittikohtaisten hintojen (euroa/km) keskiarvona laskettu kohteen tarjoushinta = ______ euroa/km (ilmoitetaan euroina sentin tarkkuudella)
Kohteiden 4, 6 ja 7 osalta ilmoitetaan ainoastaan yksi, kohdekohtainen
tarjoushinta, jonka mukaisesti kaikki kohteeseen sisältyvät ajot hoidetaan.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
3. Kohteessa käytettävä autokalusto
Kohteen mukaisen liikenteen tuottamiseen käytetään seuraavia kalustoluettelon autoja: Auto(t) nrot ___________________________________
4. Mahdollisia lisätietoja
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3C

TARJOUKSEN KALUSTOLUETTELO
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa tarjoamiensa kohteiden liikennöintiin tarjotun tai hankittavan autokaluston tiedot. Tämän lomakkeen sijasta tarjoaja voi
toimittaa kalustoluettelonsa, josta ilmenevät vastaavat tiedot.

KALUSTOLUETTELO
Liikennöitsijä: ________________________________________________________
Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Tarjouspyynnössä edellytetään kaikkien taulukossa mainittujen ominaisuuksien ja
varusteiden löytymistä autoista. Tila varakalustoa koskevan selvityksen antamiselle
seuraavalla sivulla.
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3C

TARJOUKSEN KALUSTOLUETTELO
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa tarjoamiensa kohteiden liikennöintiin tarjotun tai hankittavan autokaluston tiedot. Tämän lomakkeen sijasta tarjoaja voi
toimittaa kalustoluettelonsa, josta ilmenevät vastaavat tiedot.

KALUSTOLUETTELO
Liikennöitsijä: ________________________________________________________
Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Tarjouspyynnössä edellytetään kaikkien taulukossa mainittujen ominaisuuksien ja
varusteiden löytymistä autoista. Tila varakalustoa koskevan selvityksen antamiselle
seuraavalla sivulla.
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3C

TARJOUKSEN KALUSTOLUETTELO
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa tarjoamiensa kohteiden liikennöintiin tarjotun tai hankittavan autokaluston tiedot. Tämän lomakkeen sijasta tarjoaja voi
toimittaa kalustoluettelonsa, josta ilmenevät vastaavat tiedot.

KALUSTOLUETTELO
Liikennöitsijä: ________________________________________________________
Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Tarjouspyynnössä edellytetään kaikkien taulukossa mainittujen ominaisuuksien ja
varusteiden löytymistä autoista. Tila varakalustoa koskevan selvityksen antamiselle
seuraavalla sivulla.
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3C

TARJOUKSEN KALUSTOLUETTELO
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa tarjoamiensa kohteiden liikennöintiin tarjotun tai hankittavan autokaluston tiedot. Tämän lomakkeen sijasta tarjoaja voi
toimittaa kalustoluettelonsa, josta ilmenevät vastaavat tiedot.

KALUSTOLUETTELO
Liikennöitsijä: ________________________________________________________
Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Auto nro
_____

Auton rekisterinumero:
Auton merkki/malli:
Auton vuosimalli ja käyttöönottokuukausi:
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä:
Istumapaikkoja:
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun):
Alkolukko ja koululaiskuljetusmerkit
Tilat
kpl pyörätuolille ja kiinnityspaikat
Turvavyöt kaikissa istuimissa
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus
GSM-puhelin
Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite

Tarjouspyynnössä edellytetään kaikkien taulukossa mainittujen ominaisuuksien ja
varusteiden löytymistä autoista. Tila varakalustoa koskevan selvityksen antamiselle
seuraavalla sivulla.
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SELVITYS KÄYTETTÄVISSÄ/TARVITTAESSA SAATAVILLA OLEVASTA VARAKALUSTOSTA SEKÄ VARAKALUSTON KÄYTTÖÖN SAAMISEN ENIMMÄISAJASTA
Selvitys annetaan yhtenä kokonaisuutena koko kalustoluetteloa koskien. Varakaluston autojen ei edellytetä olevan tarjoajan omistuksessa.

