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Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut

_________________________________________________
TARJOUS
PSA-liikenteen tarjous, linja 63, tehdään tällä asiakirjalla.
Viitaten www.ouka.fi/tarjouspyynnot ja www.hankintailmoitukset.fi -sivuilla julkaistuun
PSA-liikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen.

1. Tarjoaja
Nimi _____________________________________________________
Katuosoite ________________________________________________
Postinumero _________ Paikkakunta___________________________
Sähköpostiosoite____________________________________________
Internetosoite______________________________________________
Puhelin _____________________
Pankkiyhteys _______________________________________________
Y-tunnus ___________________________________________________
Liikenteestä vastaava henkilö __________________________________
Yhteyshenkilö ______________________________________________
Yhteyshenkilön puhelin _______________________________________
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite _______________________________
Mikäli liikennöinnissä käytetään alihankkijaa tai tarjoajana on yhteenliittymä,
on vastaavat tiedot ilmoitettava myös alihankkijasta ja/tai kaikista
yhteenliittymän osakkaista.
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2. Liitteet
Oheistamme tarjoukseemme seuraavat liitteet:
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[

]

1) tarjoushintaa ja muita tarvittavia tietoja koskeva lomake,
2) kalustoluettelo,
3) kopiot yrityksemme joukkoliikenne/taksiluvasta,
4) yrityksemme tilinpäätösasiakirjat viimeiseltä tilikaudelta,
5) verottajan verovelkatodistus yrityksestämme.
6) vakuutusyhtiön todistus yrityksemme työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta
7) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista.
Mikäli liikennöinnissä käytetään alihankkijaa tai tarjoajana on yhteenliittymä,
on vastaavat tiedot ilmoitettava myös alihankkijasta ja/tai kaikista
yhteenliittymän osakkaista.

3. Tarjoushinta
Tarjoudumme järjestämään yllä mainitun kohteen sopimuskauden liikennöinnin hintaan:
Tarjoushinta ilman arvonlisäveroa

________________

€

+

Tarjous sisältää 10 %:n arvonlisäveron, joka on ____________ €
Tarjoushinta yhteensä

=

€ (sis. alv.)

Yllä mainittuun tarjoushintaan eivät sisälly matkustajatulot.
Mahdollisista liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten
laskentaperusteeksi ilmoitamme seuraavat ajokilometrin hinnat (enintään
kokonaisarvo, josta on vähennetty arvioidut tulot ja joka on jaettu
ajokilometreillä):
M-P :________ €/km (ilman alv.) + arvonlisävero 10 % ______

4. Kohteessa käytettävä autokalusto
Liikenteessä käytettävän auton tulee täyttää tarjouspyynnössä esitetyt
vähimmäisikävaatimuksen koko sopimuskauden ajan.
Auton rekisterinumero____________________________________________
Auton merkki ja malli_____________________________________________
Auton vuosimalli ________________________________________________
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Rekisteröity kokonaispaikkamäärä___________________________________
Istumapaikkoja__________________________________________________
Seisomapaikkoja________________________________________________
Korin malli / merkki_______________________________________________
Kori uusittu_________ / _____________ (vuosi / kuukausi)
Kuvaus matalalattiaosasta
____________________________________________________________
Inva- ja lastenvaunupaikkojen määrä
Alkolukko

on
ei ole

[
[

Valaistut etulinjakilvet (linjan numero)
Päästöluokka

Euro

[

] kpl

]
]
on
ei ole

[
[

]
]

__________

Mikäli kohteessa käytetään useampia autoja, vastaavat tiedot ilmoitetaan erillisellä
liitteellä.

5. Lisätietoja (esim. tiedot alihankintana hoidettavasta osuudesta)
______________________________________________________
_________________________________________________________

6. Päiväys ja allekirjoitus
Olemme tutustuneet tarjouskilpailuasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään linjan 63 liikennöinnin tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

_____________
paikkakunta

____ päivänä ________kuuta 2013

___________________________________
allekirjoitus ja nimen selvennös

