
   

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET 
 

LISÄLIITE TARJOUS KOHTEET 4 JA 5 
 

 
TARJOUS 

Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Asiakirjassa esitetään kaikkia tarjottavia kohteita 

koskevat tiedot yrityksestä. 

 
1. Tarjoaja ja yhteystiedot 
 

Nimi        Y-Tunnus     
 

Osoite            
 

     E-mail        Puhelin     
  

Liikenteestä vastaava henkilö       
 

Yhteyshenkilö       Puhelin     

 
 

2. Tarjouksen kohde ja sisältö 

Tarjoaja/tarjoajat ovat tutustuneet tarjousasiakirjoihin ja sitoutuu/sitoutuvat tarjoamiensa kohteiden 

liikennöinnin hoitamiseen tarjousasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti koko sopimuskauden 

1.8.2017 – 30.6.2019 (2 v) koulukuljetusten osalta. 
 
 
3. Tarjoajan autokalusto 

Liikenteessä käytettävät autot täyttävät ostoliikenteen tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa 

kalustolle asetetut vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee 

täyttää liitteen 3d mukainen kaavake tai muu vähintään vastaavat tiedot sisältävä kalustoluettelo. 

 

 

4. Tarjous on voimassa 31.8.2017 saakka 

 

 

5. Tarjouksen liitteet ja lisäselvitykset 

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
 kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot; 
 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 

maksusuunnitelma on tehty; 
 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, 

että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 
 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 
 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 

Ostoliikenteenharjoittamisen vaadittava lupa: 

 kopio voimassa olevasta liikenneluvasta 

Palvelun tekniset vähimmäisvaatimukset: 

 kalustoluettelo (liite 3e) 

 

 

 

 

Paikka ja aika   Allekirjoitukset



 LISÄLIITE KOHDE 4 JA 5                                                  

  
 

 
TARJOUKSEN HINTA  
NÄILLÄ LOMAKKEIELLA ILMOITETAAN VIKKURI-KARESUVANTO-HETTA 

KOULUKULJETUKSIEN HINNAT 

 

Liittyy (tarjoajan nimi)      tekemään tarjoukseen. 

Tarjoudun järjestämään jäljempänä merkitsemäni kuljetuskohteen koko sopimuskauden liikennöinnin 

seuraavaan hintaan (hinta ilman arvonlisäveroa). 

TARJOUS KOHTEESTA 

 

Tarjous koskee kohdetta 4A Aamukuljetus Vikkuri-Karesuvanto  

 

Tarjoushinta (alv 0 %) =  ______________ euroa/reitin ajokerta 

 

 

Tarjous koskee kohdetta 4B Aamukuljetus Karesuvanto-Palojoensuu-Muotkajärvi-Hetta  

 

 Tarjoushinta (alv 0 %) =  ______________ euroa/reitin ajokerta 

 

Tarjous koskee kohdetta 5A Iltapäiväkuljetus Karesuvanto-Vikkuri  

 

 Tarjoushinta (alv 0 %) =  ______________ euroa/reitin ajokerta 

 

Tarjous koskee kohdetta 5B Iltapäiväkuljetus Hetta-Muotkajärvi-Palojoensuu-Karesuvanto 

 

Tarjoushinta (alv 0 %) =  ______________ euroa/reitin ajokerta 

 

 

Tarjous koskee kohdetta 5C Ensimmäinen iltapäiväkuljetus Hetasta Palojoensuuhun 

 

Tarjoushinta (alv 0 %) =  ______________ euroa/reitin ajokerta 

 

 

KOHTEESSA KÄYTETTÄVÄ AUTOKALUSTO  

Kohteen mukaisen liikenteen tuottamiseen käytetään seuraavia kalustoluettelon autoja: 

Auto(t) nro:        

        

Varakalusto:    käyttöön saamisen enimmäisaika   

Paikka ja päiväys   Allekirjoitus



    

  
 

 


