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TARJOUSLOMAKE 2020 – Ypäjä-Turku   
 
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa kohteen/ kohteiden tarjoushinnan ja muut tarvittavat tiedot.   
 
Liikennöitsijä  ____________________________________________________ 

Y-tunnus  ____________________________________________________ 

Osoite  ____________________________________________________ 

Puhelin  ____________________________________________________ 

Sähköposti  ____________________________________________________ 

Liikenteestä vastaava  
henkilö  ____________________________________________________ 

Yhteyshenkilö, ellei  
sama kuin yllä ____________________________________________________ 
 

 
Tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset: 

– Vaatimuksiin tulee vastata ”Kyllä” tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. 
– Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia sopimuksen 

allekirjoituspäivästä laskettuna.  
– Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden 

aikana. 

 
TARJOUSTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET VASTAUS 

1. Hankinnan kohde   

Tarjottava palvelu täyttää kaikki tarjouskilpailun ehdoissa mainitut osa-alueet. Kyllä 
Ei 

☐ 

☐ 

2. Kuljettajien pätevyys ja kokemus   

Palvelun tuottamiseen osallistuvalla kuljettajalla on riittävä työkokemus 
oppilaskuljetusten järjestämisestä.  

Kyllä 
Ei 

☐ 

☐ 

2. Tarjouksen voimassaolo   

Tarjous on voimassa 31.8.2020 asti. Kyllä 
Ei 

☐ 

☐ 

 
Tarjoukseni liitteenä lähetän seuraavat asiakirjat: 
 

1. kopio liikenneluvasta (henkilöliikenne- tai taksiliikennelupa)  

Tilaajavastuulain 5§ mukaiset:  

2. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

 

3. Kaupparekisteriote  

4. selvitys merkinnästä työnantajarekisteriin  

5. selvitys merkinnästä arvonlisävelvollisten rekisteriin  

6. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen 
antama selvitys verovelan määrästä. 

 

7. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty 

 

8. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  

9. Selvitys työterveyspalvelun järjestämisestä  



LIITE 2 TARJOUSPYYNTÖ 12.5.2020 
 

  SIVU 2 (2) 

TARJOUSHINTA LV. 2020–2021 
 
 
Kohde:  Ypäjä - Turku 
 
Reitin pituus lasketaan alkavaksi siitä paikasta, kun ensimmäinen kuljetettava nousee 
autoon ja päättyväksi siihen paikkaan, kun viimeinen kuljetettava poistuu autosta.   
Vähimmäisvaatimuksena 1+4 -paikkainen auto. 
 
Tarjoudun/tarjoudumme järjestämään otsikossa mainitun kohteen koulukuljetusten 
liikennöinnin koko sopimuskauden seuraavan hintaan: 
 
____________________ €/ km (alv 0 %) 
 
 
Tiedot autosta 
 
Rekisterinumero ____________________________________________________ 
 
Merkki ja malli ____________________________________________________ 
 
Vuosimalli  ____________________________________________________ 
 
Auto on rekisteröity kuljettajan lisäksi ______________ henkilölle. 
 
 
 
 

 
Tarjoaja on tutustunut tarjouskilpailun sisältöön ja sitoutuu noudattamaan 
tarjouskilpailuasiakirjoissa mainittuja vaatimuksia. 
 
 
Päiväys  ____________________________________________________ 

Allekirjoitus  ____________________________________________________ 

Nimen selvennys ____________________________________________________ 

 


