Liite no 2

TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE
Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne, teemme alla olevan tarjouksen:
1. Tarjoaja

Nimi

Y-tunnus

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Liikenteestä vastaava
henkilö

Yhteyshenkilö, ellei
sama kuin yllä
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2. Tarjouksen kohde ja sisältö
Someron kaupunki pyytää tarjousta reittihinnalla ja valitsee hinnaltaan halvimman tarjouksen.
Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään alla mainittujen reittien
liikennöinnin koko sopimuskauden (lv. 2017-2018 ja 2018-2019) tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
Tarjous koskee reittiä no (reittinumerot lueteltuina):

____________________

3. Mahdolliset alihankkijat
Palvelua ei kokonaisuudessaan saa tuottaa alihankintana. Alihankinnan ketjuttaminen on kiellettyä ilman
erityistä syytä.
Käytämme liikennöinnissä reittien ajamisessa seuraavaa alihankkijaa:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Tarjoajan liikenteestä vastaava henkilö

Reittien ajamisesta hoidetaan alihankintana seuraavat osat:
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4. Tarjouksen voimassaolo
Tarjous on voimassa

asti.

Huom.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 saakka.

5. Reitillä käytettävä autokalusto
Liikenteessä käytettävät autot täyttävät ostoliikenteen tarjouspyynnön perusvaatimukset koko sopimuskauden ajan. Autojen tiedot on täytetty liitteeseen 3, Kalustoluettelo.

6. Pakolliset ehdot
Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoajat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ostaja voi sulkea tarjouskilpailusta tarjoajan, josta on aiempia huonoja kokemuksia.
Pakolliset ehdot

1
LIIKENNELUPA

Tarjoaja täyttää rastit toteutuuko ehto. Tarjouksen
voi jättää vain jos vastaus
on jokaiseen kohtaan Kyllä, ehto toteutuu _x_.
Tarjoajalla on sopimuksen tekohetkellä ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Mikäli tarjoajalla ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämää liikennelupaa, tarjoajan on osoitettava ostajalle luotettavalla todennäköisyydellä, että
sillä sopimuksen täyttämisen alkaessa on tarvittava liikennelupa.

Kyllä, ehto toteutuu __
Ei, ehto ei toteudu __

Liikenneluvan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä tarjoajaa ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Tarjoajan on kuitenkin sitouduttava tekemään uusi hakemus niin hyvissä ajoin, että liikennelupa
voi jatkua keskeytyksettä koko sopimuskauden.
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2
TILAAJAVASTUULAIN
VAATIMUKSET

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain velvoitteet. Vertailun voittajaa pyydetään toimittamaan enintään kolme (3) kuukautta vanhat
selvitykset/todistukset.

Kyllä, ehto toteutuu __
Ei, ehto ei toteudu __

1 Selvitys siitä, onko tarjoaja merkitty ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin (jos tarjoaja on työnantaja), sekä arvonlisäverolain
(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
2 Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.
3 Selvitys verohallinnolta, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.
4 Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
5 Jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta tai kirjallinen allekirjoitettu selvitys, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen ja palveluntuottaja.
6 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisis- Työehtosopimus:
tä työehdoista
_________________
(tai keskeiset työehdot
liitteeksi).
3
TARJOAJALLA
TULEE OLLA
SOVELTUVAT
REFERENSSIT

Tarjoajalla tulee olla vähintään yksi referenssi koulukuljetuksista
viimeisen 3 vuoden ajalta joko Someron kaupungilta tai muilta kaupungeilta/kunnilta. Referenssikuljetusten tulee olla toteutunut vähintään yhden lukuvuoden ajan, ja referenssin on tullut sisältää kokonaisvastuu reitistä/reiteistä, mm. ajojen suunnittelu, aikataulutus
ja reitin ajojen toteutuminen koulupäivinä.

Kyllä, ehto toteutuu __
Ei, ehto ei toteudu __

Tarjoaja kuvaa yhden referenssin alle. Hankkija arvioi referenssikuvauksen asteikolla referenssivaade täyttyy / ei täyty.
Referenssin nimi:
______________________________________________________
Toteutusajankohta:
______________________________________________________
Onko ollut vähintään yhden lukuvuoden pituinen (kyllä/ei):
________________________________
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Onko referenssisopimus sisältänyt kokonaisvastuun reitistä/reiteistä,
mm. ajojen suunnittelun, aikataulutuksen ja reitin ajojen toteuttamisen koulupäivinä. (kyllä/ei)
___________________________________
Mille kaupungille/kunnalle palvelu on tuotettu (kaupungin/kunnan
nimi ja yhteyshenkilö):
______________________________________________________

4
HENKILÖSTÖLLÄ TULEE OLLA
SOVELTUVA
KOKEMUS

Vastaavalla henkilöllä tulee olla kokemusta koulukuljetusten reittien
ja aikataulujen suunnittelusta.

Kyllä, ehto toteutuu __
Ei, ehto ei toteudu __

5
KIELITAITO

Palvelu tulee tuottaa sujuvalla suomen kielellä.

Kyllä, ehto toteutuu __
Ei, ehto ei toteudu __

(Mikäli sopimusaikana tulee valituksia kielitaidon puutteen vuoksi
tulleista palvelun laatuun vaikuttavista tekijöistä, ne käsitellään kuten muut laiminlyönnit ja rikkomukset, kts. ostoliikenteen ehdot,
liite 5 kohta 10.3).
6
PALVELUN
VASTAAVUUS
TARJOUSPYYNTÖÖN

Palveluntuottaja pystyy tarjoamaan palvelua tämän tarjouspyynnön Kyllä, ehto toteutuu __
ja sen liitteiden mukaisesti.
Ei, ehto ei toteudu __

7. Tarjoushinta
Tällä lomakkeella tarjoaja ilmoittaa reitin tarjoushinnan ja muut tarvittavat tiedot.
Tarjoudumme järjestämään alla mainitun reitin koko sopimuskauden liikennöinnin koulupäivinä seuraavasti (hintaan sisältyy urheiluvälineiden kuljetus ja muut tarjouspyynnössä esitetyt toimet):

1. Reitti no 1: Pitkäjärven suunnan aamukuljetus koulupäivinä klo 8.50:ksi
Tarjoushinta:

_______________ euroa/reitti (alv 0 %)

Tarjottavan auton paikkaluku:

_______________
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2. Reitti no 2: Somerniemen suunnan iltapäiväkuljetus koulupäivinä klo 15.05
Tarjoushinta:

_______________ euroa/reitti (alv 0 %)

Tarjottavan auton paikkaluku:

_______________

8. Päiväys ja allekirjoitus

Päiväys

Allekirjoitus
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