
 

SOTKAMON KUNTA     LIITE 3 

 

KOULUKULJETUKSET/ASIOINTILIIKENNE 

 

________________________________________________________________________________ 

 

TARJOUS 

 
Tarjous tehdään tällä lomakkeella. 

 

 

Viitaten ostoliikenteen hoitamista koskevaan ___________päivättyyn tarjouspyyntöönne teen alla 

olevan tarjouksen: 

 

 

1. TARJOAJA 

 

Nimi:__________________________________________________________ 

 

Osoite:_________________________________________________________ 

 

           _________________________________________________________ 

 

Puhelin:________________________________________________________ 

 

Sähköposti:_____________________________________________________ 

 

 

Liikenteestä vastaava henkilö:_____________________________________ 

 

 

 

2. TARJOUKSEN KOHDE JA SISÄLTÖ 

 

Tarjouksen ehdottomat vaatimukset: 

 

Kalusto on asianmukaista, kyseiseen kuljetukseen soveltuvaa ja liikenneturvallisuusmääräykset 

täyttävää.    

  

Kalustolla pystyy tarvittaessa kuljettamaan normaaliin koulutyöhön tavarat, 

kuten sukset, mailat, luistimet ja muut liikuntavälineet.  

 

Kalusto täyttää Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten 

kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä. 

 

Autossa/autoissa on alkolukko lain mukaisesti asennettuna ennen koulukuljetusten alkamista. 

 

Kuljettajan on ammattitaitoinen ja hänellä on kuljettamansa ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-

oikeus. 



Kuljettajalla on vähintään hyvä suomen kielen suullinen taito.  

  

Kuljettajan pukeutumisen on oltava asian- ja yhdenmukaista.  

 

Kuljettajana ei toimi henkilö, jolta sairauden, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi taikka 

muusta vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarvittavat edellytykset. 

 

Kuljettaja on soveltuva hoitamaan lasten kuljetuksia. 

 

Toimittaja vastaa siitä, että rikosrekisteriotteet tarkastetaan alaikäisten kuljetuksia hoitavien 

kuljettajien osalta ja, että niissä ei ole merkintöjä lapseen kohdistuvista rikoksista, 

seksuaalirikoksista, vakivaltarikoksista ja huumausainerikoksista (laki lasten kanssa 

työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Toimeksiantajalle on ennen sopimuksen  

allekirjoittamista esitettävä yhteenveto kuljettajien rekisterintunnistetiedoista ja 

esittämispäivästä. 

 

Tarjoajalla on sopimuskauden ajan voimassa oleva joukkoliikenne- tai taksilupa 

henkilöliikenteen harjoittamiseen. Tilausliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan 

voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei kuitenkaan estä palvelun tuottajaa 

ottamasta osaa tarjouskilpailuun 

 

Olen tutustunut tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudun järjestämään alla mainittujen kohteiden 

liikennöinnin tarjousasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. 

 

Kyllä____ 
 

 Tarjous koskee kohteita nro____________ 

 

       ____________ 

 

       ____________ 

    

       ____________ 

 

 

3. TARJOUSHINTA  

 

Tarjoudun järjestämään kohteen koko sopimuskauden liikennöinnin seuraavaan hintaan: 

 

SOPIMUSKAUDEN AJOPÄIVÄN HINTA: 

 

Kohde nro 1. _________ euroa/pv, johon sisältyy alv. 10 % ________euroa 
 

Kohde nro 2. _________ euroa/pv, johon sisältyy alv. 10 % ________euroa 
 

Kohde nro 3. _________ euroa/pv, johon sisältyy alv. 10 % ________euroa 

 

Kohde nro 4. _________ euroa/pv, johon sisältyy alv. 10 % ________euroa 

 

 



 

4. AJOKILOMETRIN HINTA 

 

Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi 

ilmoitan seuraavan ajokilometrin hinnan: 

 

__________€/km. Hinta sisältää 10 %:n arvonlisäveron. 
 

 

5. LIITTEET 

 

Oheistan tarjoukseeni seuraavat liitteet: 

 

1. kopiot joukkoliikenneluvat 

2. verovelkatodistus  

3. vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 

4. perustelu tarjousyhteenliittymälle ja tiedot jokaisesta tarjousyhteenliittymään 

kuuluvasta osallisesta 

5. selvitys alihankkijoista ja siitä, minkä osuuden liikennöinnistä alihankkija suorittaa 

 

 

6. AUTO 

 

Liikennöintiin käytettävä auto/autot (vuosimalli, paikkaluku, alkolukko, muut tiedot tarvittaessa 

eri liitteellä):  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kohteisiin tarjotun kaluston tulee olla tieliikenteeseen hyväksyttyjä ja katsastettuja. 

 

 

7. ALIHANKINTA 

 

( ) käytän alihankkijaa 

( ) en käytä alihankkijaa 

 

Tiedot alihankkijasta ja käytettävästä autosta/autoista eri liitteellä. 

 

 

Päiväys ____/____ 2018 

 

___________________________  ______________________________ 

Tarjoajan /tarjoajien allekirjoitus: 

 

 

 


