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TARJOUS 
Tarjousasiakirja nro 3. 
   
Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla PERJANTAIHIN  09.10.2020 klo 12:00 
mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 
 

Tarjoaja 
Nimi ja Y-tunnus ________________________________________ 
Osoite: ________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Puhelin: _______________________________________________  
Sähköpostiosoite: _______________________________________ 
Pankkiyhteys: __________________________________________ 
Liikenteestä vastaava henkilö _____________________________ 
Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
_______________________________________________________ 
 

 TARJOAJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI, LIITE 1. 
 
Lisätietoja 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Olen tutustunut tarjousasiakirjoihin. Sitoudun järjestämään kohteen/kohteiden 
_________________________ liikennöinnin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen 
ehtojen mukaisesti antamillani hinnoilla. Tarjous on voimassa 31.3.2021 asti. 

 
  

Paikka, päiväys ja allekirjoitukset 
 

______________________________  ____ / ____ 2020 
 

_________________________________ 
            ______________________________ 
 

 
Yhteenliittymän kaikista osakkaista on ilmoitettava samat tiedot kuin tarjoajastakin. 
Yhteenliittymän tarjous on jokaisen allekirjoitettava henkilökohtaisesti. (Tämä voi olla myös 
erillisellä liitteellä). 

 
 Asiakas tilaa autoilijalta kuljetuksen reitille. 
 Reittien pituudet saattavat vaihdella viikoittain riippuen kuljetettavien asiakkaiden 

määrästä 
 Ajamatta jääneistä kohteista/reiteistä ei voi laskuttaa mm. Force Majeure (ylivoimainen 

este) ja valtioneuvoston antamien linjausten mukaisissa tilanteissa. 
 

Annettujen ajokilometrien puitteissa on mahdollista kuljettaa asiakkaita aikataulun 
mukaisesti. Liikennöitsijä laskee tarjoushinnan ilmoitetusta lähtö- ja päätepisteestä käyttäen 
annettuja ajokilometrejä. Ajokilometrien määrä on kaikille tarjoajille sama vertailtavuuden 
vuoksi. 
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TARJOUKSEN KOHTEET 
 
KOHDE 1.1 Keskusta 1 Hopiarati-keskusta torstaisin klo 9.40-10.45 

1) Hopiaradista, Kivenhakkaajantie 31, keskustaan kaupan pihaan 
 

 

Vähimmäiskalustovaatimus  
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä. 
 
Euroluokka: 4 tai suurempi 
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen): vähintään 8 asiakasta 

 

Lähtöpiste ja päätepiste:  
Ilmajoen taksiasema 
 

 
Ajokilometrit: 5 km/pv  

 
Lähtöpisteenä  
• Ilmajoen taksiasema 
Päätepisteenä 
• Ilmajoen taksiasema 

 
Perilläoloajasta ei makseta odotusajan taksaa. 
 
1. Kalusto ja tarjoushinta 
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN, eli ilmoitetaan vain yksi 
auto:  

 TÄYTETTÄVÄ KAIKKI SEURAAVAT KOHDAT: 

Auton rekisterinumero  

Euroluokka  

Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen), 
jos on suurempi kuin vähimmäiskalustovaatimus 

 

Auton merkki ja vuosimalli  

Hinta € / km (alv 0 %)  
 

Päivähinta € / 5 km/pv (alv 0 %) 
 

 

Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)   

 
2. Kohteeseen suunniteltu kuljetushenkilöstö  
Kuljettajan nimi ________________________________________________________________ 
Kuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
 
Varakuljettajan nimi, jos tiedossa: 
_____________________________________________________________________________  
Varakuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
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TARJOUKSEN KOHTEET 
 
KOHDE 2.1 Keskusta 2 torstaisin klo 9.15-10.15 

1) Ilmajoen keskustaan kaupan pihaan 
 

 

Vähimmäiskalustovaatimus  
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä. 
 
Euroluokka: 4 tai suurempi 
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen): vähintään 8 asiakasta 

 

Lähtöpiste ja päätepiste:  
Ilmajoen taksiasema 
 

 
Ajokilometrit: 20 km/pv  

 
Lähtöpisteenä  
• Ilmajoen taksiasema 
Päätepisteenä 
• Ilmajoen taksiasema  

 
Perilläoloajasta ei makseta odotusajan taksaa. 
 
1. Kalusto ja tarjoushinta 
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN, eli ilmoitetaan vain yksi 
auto:  

 TÄYTETTÄVÄ KAIKKI SEURAAVAT KOHDAT: 

Auton rekisterinumero  

Euroluokka  

Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen), 
jos on suurempi kuin vähimmäiskalustovaatimus 

 

Auton merkki ja vuosimalli  

Hinta € / km (alv 0 %)  
 

Päivähinta € / 20 km/pv (alv 0 %) 
 

 

Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)   

 
2. Kohteeseen suunniteltu kuljetushenkilöstö  
Kuljettajan nimi ________________________________________________________________ 
Kuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
 
Varakuljettajan nimi, jos tiedossa: 
_____________________________________________________________________________  
Varakuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
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TARJOUKSEN KOHTEET 
 
KOHDE 3.1 Keskusta 3 torstaisin klo 11.30-12.30 

1) Lukkarintien ja Malmivaarantien kautta Ilmajoen keskustaan ja Hansatielle kaupan pihaan 
 

 

Vähimmäiskalustovaatimus  
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä. 
 
Euroluokka: 4 tai suurempi 
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen): vähintään 8 asiakasta 

 

Lähtöpiste ja päätepiste:  
Ilmajoen taksiasema 
 

 
Ajokilometrit: 25 km/pv  

 
Lähtöpisteenä  
• Ilmajoen taksiasema 
Päätepisteenä 
• Ilmajoen taksiasema  

 
Perilläoloajasta ei makseta odotusajan taksaa. 
 
1. Kalusto ja tarjoushinta 
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN, eli ilmoitetaan vain yksi 
auto:  

 TÄYTETTÄVÄ KAIKKI SEURAAVAT KOHDAT: 

Auton rekisterinumero  

Euroluokka  

Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen), 
jos on suurempi kuin vähimmäiskalustovaatimus 

 

Auton merkki ja vuosimalli  

Hinta € / km (alv 0 %)  
 

Päivähinta € / 25 km/pv (alv 0 %) 
 

 

Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)   

 
2. Kohteeseen suunniteltu kuljetushenkilöstö  
Kuljettajan nimi ________________________________________________________________ 
Kuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
 
Varakuljettajan nimi, jos tiedossa: 
_____________________________________________________________________________  
Varakuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
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TARJOUKSEN KOHTEET 
 
KOHDE 4.1 Tuohisto-Raskula Koskenkorvalle torstaisin klo 9.30-11.30 (perilläoloaika 1 h) 

1) Raskulantieltä Koskenkorvan keskustaan S-Marketin pihaan 
 

 

Vähimmäiskalustovaatimus  
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä. 
 
Euroluokka: 4 tai suurempi 
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen): vähintään 4 asiakasta 

 

Lähtöpiste ja päätepiste:  
Raskulantie 
 

 
Ajokilometrit: 15 km/pv  

 
Lähtöpisteenä  
• Raskulantie 
Päätepisteenä 
• Raskulantie  
 
Perilläoloajasta ei makseta odotusajan taksaa. 

 
1. Kalusto ja tarjoushinta 
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN, eli ilmoitetaan vain yksi 
auto:  

 TÄYTETTÄVÄ KAIKKI SEURAAVAT KOHDAT: 

Auton rekisterinumero  

Euroluokka  

Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen), 
jos on suurempi kuin vähimmäiskalustovaatimus 

 

Auton merkki ja vuosimalli  

Hinta € / km (alv 0 %)  
 

Päivähinta € / 15 km/pv (alv 0 %) 
 

 

Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)   

 
2. Kohteeseen suunniteltu kuljetushenkilöstö  
Kuljettajan nimi ________________________________________________________________ 
Kuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
 
Varakuljettajan nimi, jos tiedossa: 
_____________________________________________________________________________  
Varakuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
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TARJOUKSEN KOHTEET 
 
KOHDE 5.1 Huissi-Nopankylä Koskenkorvalle perjantaisin klo 9.30-11.30 (perilläoloaika 1 h) 

1) Nopankylästä ja Huissilta Koskenkorvan keskustaan S-Marketin pihaan 
 

 

Vähimmäiskalustovaatimus  
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä. 
 
Euroluokka: 4 tai suurempi 
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen): vähintään 4 asiakasta 

 

Lähtöpiste ja päätepiste:  
Koskenkorvan taksiasema 
 

 
Ajokilometrit: 45 km/pv  

 
Lähtöpisteenä  
• Koskenkorvan taksiasema 
Päätepisteenä 
• Koskenkorvan taksiasema 

 
Perilläoloajasta ei makseta odotusajan taksaa. 
 
1. Kalusto ja tarjoushinta 
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN, eli ilmoitetaan vain yksi 
auto:  

 TÄYTETTÄVÄ KAIKKI SEURAAVAT KOHDAT: 

Auton rekisterinumero  

Euroluokka  

Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen), 
jos on suurempi kuin vähimmäiskalustovaatimus 

 

Auton merkki ja vuosimalli  

Hinta € / km (alv 0 %)  
 

Päivähinta € / 45 km/pv (alv 0 %) 
 

 

Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)   

 
2. Kohteeseen suunniteltu kuljetushenkilöstö  
Kuljettajan nimi ________________________________________________________________ 
Kuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
 
Varakuljettajan nimi, jos tiedossa: 
_____________________________________________________________________________  
Varakuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
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TARJOUKSEN KOHTEET 
 
KOHDE 6.1 Pojanluoma-Renko-Tuomikylä torstaisin klo 9.30-11.30 (perilläoloaika 1 h) 

1) Tuomikylästä Ilmajoen keskustaan kaupan pihaan 
 

 

Vähimmäiskalustovaatimus  
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä. 
 
Euroluokka: 4 tai suurempi 
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen): vähintään 4 asiakasta 

 

Lähtöpiste ja päätepiste:  
Ilmajoen taksiasema 
 

 
Ajokilometrit: 50 km/pv  

 
Lähtöpisteenä  
• Ilmajoen taksiasema 
Päätepisteenä 
• Ilmajoen taksiasema 

 
Perilläoloajasta ei makseta odotusajan taksaa. 
 
1. Kalusto ja tarjoushinta 
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN, eli ilmoitetaan vain yksi 
auto:  

 TÄYTETTÄVÄ KAIKKI SEURAAVAT KOHDAT: 

Auton rekisterinumero  

Euroluokka  

Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (aikuinen), 
jos on suurempi kuin vähimmäiskalustovaatimus 

 

Auton merkki ja vuosimalli  

Hinta € / km (alv 0 %)  
 

Päivähinta € / 50 km/pv (alv 0 %) 
 

 

Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)   

 
2. Kohteeseen suunniteltu kuljetushenkilöstö  
Kuljettajan nimi ________________________________________________________________ 
Kuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
 
Varakuljettajan nimi, jos tiedossa: 
_____________________________________________________________________________  
Varakuljettaja pystyy hoitamaan palvelutilanteet suomeksi  
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Tarjotun kohteen kalusto  

Auto 1 / kohde_________________  

Auton rekisterinumero  _________________________________ 
Auton merkki / malli / tyyppi  _________________________________ 
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä  _________________________________ 
Istumapaikkoja  _________________________________ 
Seisomapaikkoja  _________________________________ 
Kuljetettavien asiakkaiden maksimimäärä autoa kohden____________________ 
  
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet: 
Alkolukko     
Auto matalalattiainen     
Autossa hissinostin     
Autossa ramppi     
Autossa liuska     
Tilat kahdelle pyörätuolille ja niiden kiinnityspaikat   
Turvavyöt kaikissa istumissa     
Standardin mukainen älykortin lukijalaite   
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus  
GSM-puhelin     
Tukitangot ja kahvat     
Kuitin antava rahastuslaite     

Auto 2/ kohde_________________ 

Auton rekisterinumero  _________________________________ 
Auton merkki / malli / tyyppi  _________________________________ 
Rekisteröity kokonaispaikkamäärä  _________________________________ 
Istumapaikkoja  _________________________________ 
Seisomapaikkoja  _________________________________ 
Kuljetettavien asiakkaiden maksimimäärä autoa kohden ____________________ 
 
Autossa on seuraavat ominaisuudet ja varusteet: 
Alkolukko     
Auto matalalattiainen     
Autossa hissinostin     
Autossa ramppi      
Autossa liuska     
Tilat kahdelle pyörätuolille ja niiden kiinnityspaikat   
Turvavyöt kaikissa istumissa     
Standardin mukainen älykortin lukijalaite   
Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus   
GSM-puhelin     
Tukitangot ja kahvat     
Kuitin antava rahastuslaite     

  
 


