
TARJOUSLOMAKE     Liite 3 

 

1. Tarjoaja 

nimi 
 

 

y-tunnus 
 

 

osoite 
 

 

sähköpostiosoite 
 

 

puhelinnumero 
 

 

liikenteestä vastaava henkilö 
 

 

 

2. Tarjouksen tekijä  

On merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja 

työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ao. 

lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

Kyllä __ Ei __ 

 

Matka toimipisteestä hankintayksikön toimipisteeseen Valittulantie 5 _____ km.  

 

3. Tarjouksen kohteet ja sisältö 

Olen tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin. Sitoudun järjestämään alla mainittujen kohteiden 

liikennöinnin tarjouspyynnössä määriteltyjen ehtojen mukaisesti taulukkoon merkitsemillä 

hinnoilla: 

Tarjouskohteet 

Kohde  reitti  hinta €/km alv 0% 

kohde 1 Sysmä kk – Särkilahti - Soiniemi - Vehkasalo – Vuorisalo – Vintturi – 

Vehmaa – Taipale – Liikola – Hiekko - Sysmä kk 

 

kohde 2 Sysmä kk - Kirveskoski – Valittula – Tikkala - Sysmä kk  

kohde 3 Sysmä kk – Valittula   

kohde 4 Sysmä kk- Suopelto – Sysmä kk  

kohde 5 Sysmä kk – Rapala – Karilanmaa- Suomennurmi - Sysmä kk  

kohde 6 Sysmä kk – Nuoramoinen – Ravioskorpi – Lahdenpohja – Sysmä kk  

kohde 7 Sysmä kk – Nuoramoinen – Onkiniemi – Nuoramoinen – Sysmä kk  

 

 



4. Liitteet  

Tarjouksessa on mukana seuraavat liitteet (liitteet rastitetaan) 

1. (   )     Kopio voimassa olevasta henkilöliikenneluvasta tai taksiluvasta tai selvitys taksi tai 

henkilöliikenneluvan tulevasta hankinnasta. 

2. (  ) Kopio yrityksen voimassaolevasta vastuuvakuudesta. 

3. (  ) Jos tarjouksen tekijä on tarjousyhteenliittymä, selvitys yhteenliittymän 

perustamisasiakirjoista.  

 

Hankintapäätöksen jälkeen voittaneen yrityksen tulee toimittaa ostajalle seuraavat tiedot (tiedot 

tulee toimittaa hankintapäätöksen tiedoksi saannin jälkeen, ennen sopimuksen allekirjoitusta) 

1. Selvitys merkinnästä ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin  

2. Kaupparekisteriote 

3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus (alle 2kk vanha) tai hyväksyttävä 

maksusuunnitelma verovelan suorittamiseksi. 

4. Kalustoluettelo, josta ilmenee ajoneuvon merkki, valmistusvuosi, rekisteritunnus, istumapaikat, 

ajoneuvoluokka ja euroluokka  

5. Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen voimassaolosta ja 

eläkevakuutusten suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen 

maksusopimuksesta. 

6. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, jossa tarjoajan 

on selvitettävä mitä työehtosopimusta hän omiin, tähän toimeksiantoon osallistuviin 

työntekijöihin soveltaa. 

7. Selvitys yrityksen työterveyshuollon järjestämisestä 

8. Vakuutusyhtiön todistus tapaturmavakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden tapaturmavakuutusmaksujen maksusopimuksesta.  

 

Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten allekirjoitushetkestä 

laskettuna, mikäli tästä ei ole erikseen edellä muuta määrätty.  

 

Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi- palvelun Luotettava Kumppani- ohjelmaan, voi 

kohtien 1-6 vaaditut selvitykset korvata ko. palvelusta tulostetulla Tilaajavastuu.fi- 

yritysraportilla.  

 

5. Tarjouksen voimassaolo 

Tarjoukseni on voimassa _________________ asti.  

Huom. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.8.2022 saakka.  

 

6. Lisätietoja  

Lisätietoja voi tarvittaessa antaa myös erillisellä liitteellä 

 

7. Päiväys ja allekirjoitus 

 

 

päiväys_________________   tarjoajan allekirjoitus ________________________________ 

                                                      nimenselvennys          ________________________________ 


