LIITE 6

TARJOUSLOMAKE

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
______________________________________________________________________________

TARJOUSLOMAKE
Tarjous reittipohjaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta tehdään tällä asiakirjalla.
Jokaisesta tarjotusta kohteesta tulee lisäksi täyttää tarjouspyynnön liite ”Hintalomake”.
Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön liitteen ”Kalustoluettelo”
mukainen lomake. Sen asemesta tarjoaja voi myös toimittaa saman sisältöisen oman
kalustoluettelonsa.
______________________________________________________________________________

Viitaten 15.4.2016 julkaistuun reittipohjaisia joukkoliikennepalveluja koskevaan tarjouspyyntöönne
teemme alla olevan tarjouksen:

1. Tarjoaja

Nimi
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Katuosoite___________________________________________________________
Postinumero_________
Paikkakunta___________________________________________
Y-tunnus____________________________________________________________
Liikenteestä vastaava henkilö____________________________________________
Yhteyshenkilö________________________________________________________
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Yhteyshenkilön puhelin_________________________________________________
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite_________________________________________
Pankkiyhteys
IBAN_______________________________________________________________
BIC________________________________________________________________
Yhteenliittymän kaikista osakkaista on ilmoitettava samat tiedot kuin tarjoajastakin
kohdassa 5.

2. Tarjouksen kohde ja sisältö

Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme toteuttamaan alla
mainittujen kohteiden liikennöinnin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen
mukaisesti.
Tarjous on voimassa ja antajaansa sitova vähintään 16.9.2016 saakka.
Tarjous koskee kohteita numerot (yhdistetty tarjous merkitään [yhdistetty 1 + 2] ):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Automäärää koskeva rajoitus

Tämän tarjouksen kohteiden liikennöintiin olemme varanneet autoja seuraavasti:
Linja-autoja yhteensä ______ kpl
Yllä mainitut lukumäärät sisältävät omassa käytössämme olevat ja hankittavat autot
samoin kuin myös alihankkijamme autot.

4. Alihankkija

Käytämme liikennöinnissä seuraavaa alihankkijaa:
Nimi______________________________________________________________
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Osoite______________________________________________________________
Puhelin _______________________Sähköposti_____________________________
Liikenteestä vastaava henkilö: ___________________________________________
Liikenteestä hoidetaan alihankintana seuraavat osat (alle 50 %):
____________________________________________________________________

5. Liitteet

Oheistamme tähän tarjoukseemme seuraavat asiakirjat:

[ ]

1) hintalomakkeet (yksi kustakin tarjouskohteesta),

[ ]

2) kalustoluettelo

[ ]

3) verovelkatodistus

[ ]

4) TyEL-todistus

[ ]

5) tuloste joukkoliikennelain mukaisesta laatulupauksesta

[

]

6) kaupparekisteriote tms. selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista

[

]

7) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista

[

]

7) kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoamasta lippu- ja maksujärjestelmästä

[

]

8) selvitys työyhteenliittymän perustamissopimuksista

Lisäksi tilaaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa toimittamaan tilaajavastuulain
(1233/2006) 5.1 §:n mukaiset selvitykset. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta
vanhempia.

6. Lisätietoja
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Päiväys ja allekirjoitus

Täten ilmoitamme, että olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta,
ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.
Sitoudumme antamaan reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleisissä ehdoissa
edellytetyn vakuuden.

_____________________________ _____. päivänä ________kuuta 2016
paikkakunta

___________________________________
allekirjoitus ja nimen selvennös

