KOULUKULJETUSTARJOUS
Asiakirja 2
Koulukuljetustarjous tehdään tällä asiakirjalla KESKIVIIKKOON 30.6.2021 klo 12:00
mennessä Suomen aikaa. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei
hyväksytä.
Tarjoaja
Nimi ja Y-tunnus ________________________________________
Osoite: ________________________________________________
Puhelin: _______________________________________________
Sähköpostiosoite: _______________________________________
Liikenteestä vastaava henkilö _____________________________
Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
_______________________________________________________
TARJOAJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI, LIITE 1.
Sitoudun
järjestämään
reitin/reittien
_________________________
antamillani hinnoilla. Tarjous on voimassa 31.7.2022 saakka.
Paikka, päiväys ja allekirjoitukset
______________________________

liikennöinnin

____ / ____ 202__

______________________________
Yhteenliittymän kaikista osakkaista on ilmoitettava samat tiedot kuin tarjoajastakin.
Yhteenliittymän tarjous on jokaisen allekirjoitettava henkilökohtaisesti. (Tämä voi olla myös
erillisellä liitteellä).
 Kuljetettavien oppilaiden määrät vaihtelevat.
 Ajamatta jääneistä kohteista/reiteistä ei voi laskuttaa mm. Force majeure (ylivoimainen
este) ja Valtioneuvoston antamien linjausten mukaisissa tilanteissa.
Tarjoushinta lasketaan seuraavasti:
Annettujen ajokilometrien puitteissa on mahdollista kuljettaa aikataulun ja lukujärjestyksen
mukaisesti oppilaita. Tarjoaja antaa tarjoushinnan päivähintana.

1

TARJOUKSEN KOHDE
Etelä-Pohjanmaan Opiston alueelta Herralan koululle ja Palonkylän koululle ja takaisin ajalla
10.8.2021-4.6.2022.
Kuljetusoppilaita yhteensä 16 alakoululaista. Kuljetettavien oppilaiden
määriin voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Oppilaat kuljetetaan Etelä-Pohjanmaan Opiston
Opistontie 111 ja Sedun (IMO Ilmajoentie 537) alueelta aamuisin klo n. 7:30 Herralan koululle
Homesojantie 1 ja Palonkylän koululle Savitie 10.
Iltapäivisin vastaavasti Herralan koululta ja Palonkylän koululta klo 16:00 Sedulle ja Etelä
Pohjanmaan Opistolle.
Kaikki oppilaat kuljetetaan samaan aikaan, ei useampaa lenkkiä.
Oppilasmäärät ja aikataulut tarkentuvat ennen lukuvuoden alkua. Myös lukuvuoden aikana
aikatauluihin voi tulla muutoksia.
Oppilaat kerätään reitin varrelta sovituista paikoista ja jätetään reitin varrelle sovittuihin paikkoihin.
Matkan pituus yhteen suuntaan on n. 8 km.
Vähimmäiskalustovaatimus
Euroluokka: 5 tai suurempi. Tarjota voi myös vanhempaa kalustoa mm. pikkubussia.
Lähtö- ja päätepiste aamuisin:
Etelä-Pohjanmaan Opisto - Herralan
koulu - Palonkylän koulu
Lähtö- ja päätepiste iltapäivisin:
Palonkylän koulu – Herralan koulu Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuonna 2021-2022 kuljetuksessa olevien
oppilaiden määrä/päivä = 16 oppilasta. Mahdollisia
muutoksia voi tulla.
Hinta annetaan päivähintana (alv 0%).

1. Kalusto ja tarjoushinta
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN, eli ilmoitetaan vain yksi
auto:
TÄYTETTÄVÄ KAIKKI SEURAAVAT KOHDAT:
Euroluokka
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku
(lapsi/aikuinen), jos on suurempi kuin
vähimmäiskalustovaatimus
Auton merkki ja vuosimalli jos tiedossa
Hinta € / päivä (alv 0%)
Lisäkilometrihinta € (alv 0 %)
 Muita oppilaita (tapaturma), joille
koulukuljetus järjestetään
satunnaisesti aiheuttaen
lisäkilometrejä.
 Poikkeustilanteissa mm.
lähiopetus.
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