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TARJOUSLOMAKEMALLI    LIITE 4 
 
 
 
 

ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASKULJETUSTEN TARJOUS 
 

Viittaan oppilaskuljetusten hoitamista koskevaan 5.4.2018 päivättyyn tarjouspyyntöönne ja 
teen alla olevan tarjouksen. 
  
 

 
1. Tarjoaja 
 
Nimi   ______________________________________ 
 
Osoite   ______________________________________ 
 
   ______________________________________ 
 
Puhelin   ______________________________________ 
 
Sähköpostiosoite  ______________________________________ 
 
Liikenteestä vastaava henkilö ______________________________________ 
(nimi ja puhelinnumero) 
 
Jos kyseessä on tarjousyhteenliittymä, kohdan 1 tiedot kaikista yhteenliittymän jäsenistä 
ilmoitetaan erillisellä liitteellä. 
 
2. Tarjouksen kohde ja sisältö 
 
Olen tutustunut tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudun järjestämään alla mainittujen reittien 
liikennöinnin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Osatarjous otetaan 
huomioon siten, että tarjouksen voi antaa yhdestä tai useammasta reitistä. Tarjous on 
voimassa 31.8.2018 asti. 
 
3. Tarjoushinta 
 
Katso tarkemmat tiedot reiteistä liitteestä 1. 
 
Aamukuljetus: 
 

Reitti 1. PIHLAJAKOSKI - RUOLAHDENTIE - NIHTILÄNTIE 

    ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 2. KYLÄMÄ    ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 3. PÄIJÄLÄ - ORIVEDENTIE  ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 4. SAPPEE    ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 5. HARMOINEN - KISSAKULMA ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 6. HARJUNSALMI - PATAVESI  ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 7. KIRKONKYLÄN ESIKOULULAISET ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 
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Iltapäiväkuljetus: 
 

Reitti 8. PATAVESI – HARJUNSALMI - PIHLAJAKOSKI 
    _____________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 9. KYLÄMÄ  

- oppilaita kuljetuksessa 1-4  ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

- oppilaita kuljetuksessa 5 tai enemmän ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 10. SAPPEE - PÄIJÄLÄ  

- oppilaita kuljetuksessa 1-4  ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

- oppilaita kuljetuksessa 5 tai enemmän ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 11. ORIVEDENTIE - KISSAKULMA - HARMOINEN     
- oppilaita kuljetuksessa 1-4  ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

- oppilaita kuljetuksessa 5 tai enemmän ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 12. NIHTILÄNTIE - RUOLAHDENTIE - (PATAVESI) 

    ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

Reitti 13. KIRKONKYLÄN ESIKOULULAISET ______________ euroa/km (hinta alv 0%) 

 
KOKONAISTARJOUS kaikki reitit ________________ euroa/kilometri (hinta alv 0%) 
Jos annetaan kokonaistarjous, tulee antaa myös osatarjoukset kaikista reiteistä. Osien ei 
tarvitse olla yhteensä sama kuin kokonaistarjouksen. 
 
Tarjoushinnat sisältävät oppilaiden liikuntavälineiden (sukset, luistimet ym.) kuljetuksen. 
 
Tarjoushinnat ovat voimassa koko sopimuskauden ajan. Jos tarpeen, kullekin optiovuodelle 
hintaa on mahdollista tarkastella. 
 
4. Tarjouksen kohteena oleva kalusto 
 
Tämän tarjouksen kohteena oleviin oppilaskuljetuksiin tarjoan seuraavaa kalustoa  
(Jos autoja on useampia, kaluston ilmoittamiseen käytetään erillistä liitettä.): 
 
Auton rekisterinumero _______________________________________________ 
 
Auton merkki/malli _______________________________________________ 
 
Auton vuosimalli _______________________________________________ 
 
Euro-luokka (todistus liitteenä) __________________________________________ 
 
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä _______________________________________ 
 
Oppilaspaikkoja _______________________________________________ 
 
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet (x) 

Alkolukko   

Autoon asennetaan alkolukko ennen kuljetusten aloittamista   

Turvavyöt kaikissa istuimissa  

Koulukuljetuskyltti  

Matkapuhelin  
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5. Alihankkija 
 
Käytän liikennöinnissä seuraavaa alihankkijaa (Jos alihankkijoita on useampia, käytetään 
ilmoittamiseen käyttää erillistä liitettä): 
 
 
Nimi   ______________________________________ 
 
Osoite   ______________________________________ 
 
   ______________________________________ 
 
Puhelin   ______________________________________ 
 
Sähköpostiosoite  ______________________________________ 
 
Alihankinnan osuus hankinnasta ______________________________________ 
 
 
 
 
6. Liitteet 
 

1. Kopio joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta  

2. Kaupparekisteriote ja Y-tunnus  

3. Verottajan todistus verovelvoitteiden hoitamisesta  

4. Vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta  

5. Todistus auton Euro-luokasta (rekisteriote tai muu todistus)  

6. Selvitys ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä (jos työntekijöitä)   

    sekä arvonlisävelvollisten rekisteristä   

7. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta (jos työntekijöitä)  

8. Selvitys häiriötilanteiden hoitamisesta  

9. Perustelut käytetylle tarjousyhteenliittymälle  

 
 
 
Päiväys                        ______/______ 2018 
 
 
Tarjoajan allekirjoitus   _________________________________ 
 
 
Nimen selvennys         __________________________________ 


