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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 tie-
dot sisältävä kalustoluettelo. 

 
3. Automäärää koskeva rajoitus 

 
Tämän tarjouksen kaikkien kohteiden liikennöintiin olemme varanneet 
autoja yhteensä seuraavasti: 

 
 Taksikalustoa, jossa istumapaikkoja kuljetettaville 8  
 tai enemmän _____ kpl 
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Yllä mainitut lukumäärät sisältävät omassa käytössämme olevat tai han-
kittavat autot samoin kuin myös alihankkijamme autot. 
 

4. Liitteet Oheistamme tarjoukseemme seuraavat liitteet [rastita muistilistaan] 
 
 [   ] 1) kalustoluettelo 
  [   ] 2) kopiot yrityksemme / alihankkijamme joukkoliikenneluvasta / 

taksiluvasta 
 [   ] 3) verottajan verovelkatodistus yrityksestämme / alihankkijas-

tamme 
 [   ] 4) vakuutusyhtiön todistus yrityksemme / alihankkijamme työn-

tekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 
 [   ] 5) tieto yrityksemme / alihankkijamme ennakkoperintärekisteriin 

merkitsemisestä sekä yrityksemme/yhteenliittymän osakkai-
den / alihankkijamme Y-tunnukset 

 [   ] 6) todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta 
 [   ] 7) tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta 
 [   ] 8) kaupparekisteriote 
 [   ] 9) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta 
 [   ] 10) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
 [   ] 11) selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta 
 
 
 Edellä mainittuja todistuksia ja selvityksiä voi korvata myös tilaajavas-

tuu.fi-yritysraportilla.  
 

5. Kuvaus tarjoajan kyvystä ja resursseista suoriutua tarjouspyynnön velvoit-
teista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 nimenselvennös 
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3B 

 
TARJOUKSEN HINTALIITE 
 
TÄLLÄ LOMAKKEELLA ILMOITETAAN KOHTEITTAIN KOHTEISIIN 1-3 LIITTY-
VÄT TIEDOT  
 
 
1. Tarjoaja  

 Nimi ______________________________________________________ 

 
2. Kohteen tarjoushinta 

 
Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestä-
mään alla mainittujen kohteen / kohteiden liikennöinnin koko sopimus-
kauden (1.7.2019 – 31.7.2021 sekä vuoden optiot erikseen päätettävän 
mukaisesti) 
 
Kohde 1) Asiointiliikenne Kyröön  
Reitti 1) Perushinta                € /reitti   

Reitti 2) Perushinta                € /reitti   
 

Kohde 2) Asiointiliikenne Yläneelle 
Reitti 1) Perushinta                € /reitti   

Reitti 2) Perushinta                € /reitti   

Reitti 3) Perushinta                € /reitti   
 

Kohde 3) Asiointiliikenne Riihikoskelle 
Reitti 1) Perushinta                € /reitti    

 
 Hinnat ovat arvonlisäverottomia (ALV 0%). 
 
3. Kohteessa käytettävä autokalusto 
 

Kohteen mukaisen liikenteen tuottamiseen käytetään seuraavia kalusto-

luettelon autoja: Auto(t) nrot ___________________________________ 

 
4. Mahdollisia lisätietoja 
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TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3C 

 
TARJOUKSEN KALUSTOLUETTELO  
 
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa tarjoamiensa kohteiden liikennöintiin tarjo-
tun 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:  
 Rekisteröit y kokonaispaikkamäärä:  
 Istumapaikkoja:  

 
                   Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun): 
 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:  
 Rekisteröit y kokonaispaikkamäärä:  
 Istumapaikkoja:  

 
                   Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun): 
 Turvavyöt kaikissa istuimissa  
 Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus  
 GSM-puhelin  
 Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite  

 

Tarjouspyynnössä edellytetään kaikkien taulukossa mainittujen ominaisuuksien ja va-
rusteiden 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 tarjo-
tun 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:  
 Rekisteröit y kokonaispaikkamäärä:  
 Istumapaikkoja:  

 
                   Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun): 
 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:  
 Rekisteröit y kokonaispaikkamäärä:  
 Istumapaikkoja:  

 
                   Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (merkitse X ruutuun): 
 Turvavyöt kaikissa istuimissa  
 Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus  
 GSM-puhelin  
 Aikaa ja matkaa mittaava, tulosteen antava laite  

 

Tarjouspyynnössä edellytetään kaikkien taulukossa mainittujen ominaisuuksien ja va-
rusteiden löytymistä autoista. Tila varakalustoa koskevan selvityksen antamiselle 
seuraavalla sivulla. 
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SELVITYS KÄYTETTÄVISSÄ/TARVITTAESSA SAATAVILLA OLEVASTA VARA-
KALUSTOSTA SEKÄ VARAKALUSTON KÄYTTÖÖN SAAMISEN ENIMMÄIS-
AJASTA 
 
Selvitys annetaan yhtenä kokonaisuutena koko kalustoluetteloa koskien. Varakalus-
ton autojen ei edellytetä olevan tarjoajan omistuksessa. 
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