TARJOUS
Tarjousasiakirja nro 2. Tämä sisältää korjauksen kohteeseen 1.2., (korjattu 8.12.2016).
Korjattu näkyy sinisellä värillä.
Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla MAANANTAIHIN 2.1.2017 klo 12:00
mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Osatarjoukset hyväksytään. 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.

Olen
tutustunut
tarjousasiakirjoihin.
Sitoudun
järjestämään
kohteen/kohteiden
_________________________ liikennöinnin tarjousasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen
mukaisesti antamillani hinnoilla. Tarjous on voimassa kahdeksan (8) kuukautta tarjouksen
viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Paikka, päiväys ja allekirjoitukset
______________________________

____ / ____ 201__

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





Kaikkiin reitteihin saattaa sisältyä koulujen välisiä siirtymiä silloin kun tietyn oppiaineen,
(esim. uskonto), opiskelu järjestetään muualla kuin oppilaan lähikoulussa.
Koulujen työpäivät ja kellonajat täsmentyvät ennen seuraavan lukuvuoden alkua.
Kuljetettavien oppilaiden määrät vaihtelevat lukuvuosittain.
Jos tällä hetkellä ei kaikkiin nimettyihin kouluihin ja päiväkoteihin ole kuljetettavia,
saattaa tilanne muuttua sopimuskauden aikana.

Tarjoushinta lasketaan seuraavasti:
Annettujen ajokilometrien puitteissa on mahdollista kuljettaa aikataulun ja lukujärjestyksen
mukaisesti oppilaita. Tarjoaja laskee tarjoushinnan ilmoitetusta lähtö- ja päätepisteestä
käyttäen annettuja ajokilometrejä.
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 1.1 Itäinen alue Renko - Pojanluoma
1) Rengon – Pojanluoman - Ritolankylän suunnalta Jaakko Ilkan kouluun (yläkoulu) 13 oppilasta.
2) Rengon – Pojanluoman alueelta Neiron kouluun ja esiopetukseen yhteensä 22 oppilasta.
3) Palonkylän alueelta Palonkylän esiopetukseen 1 oppilas.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 13 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Neiron koulu
Saunamäentie 360
60760 POJANLUOMA

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 36 oppilasta
Ajokilometrit: 244 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Neiron koulu, koska ensimmäinen oppilas tulee Neiron alueelta Jaakko Ilkan kouluun.
Päätepisteenä
• Neiron koulu, koska viimeinen oppilas kuljetetaan Neiron koulusta Neiron alueelle.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 244 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 1.2 Itäinen alue Pojanluoma - Neiro - Saveenkylä
1) Pojanluoman – Saveenkylän suunnalta Jaakko Ilkan kouluun 4 oppilasta.
2) Pojanluoman alueelta Neiron kouluun ja esiopetukseen yhteensä 19 oppilasta.
3) Pojanluoman – Saveenkylän – Ritolantien suunnalta Palonkylän kouluun ja esiopetukseen
yhteensä 13 oppilasta.
4) Pojanluoman alueelta Ennun päiväkotiin 1 oppilas.
5) Pojanluoman alueelta Herralan koulun pienryhmään ei oppilaita lv. 2016-2017.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 12 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Neiron koulu
Saunamäentie 360
60760 POJANLUOMA

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 37 oppilasta
Ajokilometrit: 326 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Neiron koulu, koska ensimmäinen oppilas tulee Neiron alueelta Jaakko Ilkan kouluun.
Päätepisteenä
• Neiron koulu, koska viimeinen oppilas kuljetetaan Neiron koulusta Neiron alueelle.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 326 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET

KOHDE 2.1 Koskenkorvan alue Koskenkorva - Nopankylä - Huissi
1) Huissin suunnalta Västilän kouluun ja esiopetusyksikköön yhteensä 7 oppilasta.
2) Huissin suunnalta Ilomäen kouluun ja esiopetukseen yhteensä 12 oppilasta.
3) Nopankylän alueelta Nopankylän kouluun 1 oppilas.
4) Koskenkorvan alueelta Nopankylän koulun esiopetukseen 2 oppilasta.
5) Koskenkorvan alueelta Koskenkorvan kouluun ei oppilaita lv. 2016-2017.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 6 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Koskenkorvan taksiasema
Havuselantie 2
61330 KOSKENKORVA

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 22 oppilasta
Ajokilometrit: 207 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Koskenkorvan taksiasema, koska ensimmäinen oppilas tulee Koskenkorvan alueelta.
Päätepisteenä
• Koskenkorvan taksiasema, koska viimeinen oppilas kuljetetaan Koskenkorvan alueelle.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 207 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 2.2 Koskenkorvan alue Koskenkorva - keskusta
1) Koskenkorvan alueelta Koskenkorvan kouluun ja esiopetukseen yhteensä 16 oppilasta.
2) Jouppilan alueelta Västilän kouluun ja esiopetusyksikköön yhteensä 8 oppilasta.
3) Koskenkorvan alueelta Herralan koulun pienryhmään yhteensä 2 oppilasta.
4) Koskenkorvan alueelta Palonkylän kouluun ei oppilaita lv. 2016-2017.
5) Koskenkorvan alueelta Ennun päiväkotiin ei oppilaita lv. 2016-2017
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 8 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Koskenkorvan taksiasema
Havuselantie 2
61330 KOSKENKORVA

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 26 oppilasta
Ajokilometrit: 230 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Koskenkorvan taksiasema, koska ensimmäinen oppilas tulee Koskenkorvan alueelta.
Päätepisteenä
• Koskenkorvan taksiasema, koska viimeinen oppilas kuljetetaan Koskenkorvan alueelle.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 230 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 3 Huissi – Peuralan alue
1) Peräkylän – Huissin alueelta Jaakko Ilkan kouluun yhteensä 11 oppilasta.
2) Huissin – Peuralan alueelta Palonkylän kouluun 14 oppilasta.
3) Luoman – keskustan – Peuralan alueelta Peuralan esiopetusyksikköön yhteensä 6 oppilasta.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 12 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Ilomäen koulu
Mäkikyläntie 329
61350 HUISSI

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 31 oppilasta
Ajokilometrit: 223 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Ilomäen koulu, koska ensimmäinen oppilas tulee Ilomäen koulun alueelta Jaakko Ilkan kouluun.
Päätepisteenä
• Ilomäen koulu, koska viimeinen oppilas kuljetetaan Jaakko Ilkan koulusta Ilomäen koulun alueelle

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 223 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)

6

TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 4 Keskustan alue
1) Keskustan alueelta Peuralan esiopetusyksikköön 13 oppilasta.
2) Keskustan alueelta Palonkylän esiopetusyksikköön 2 oppilasta.
3) Keskustan alueelta Herralan kouluun ja Herralan koulun pienryhmään yhteensä 3 oppilasta.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 6 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Ilmajoen taksiasema
Kauppatie 18
60800 ILMAJOKI

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 18 oppilasta
Ajokilometrit: 100 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Ilmajoen taksiasema, koska ensimmäinen oppilas tulee keskustan alueelta.
Päätepisteenä
• Ilmajoen taksiasema, koska viimeinen oppilas kuljetetaan keskustan alueelle.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 100 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 5 Peltoniemen ja Munakan alue
1) Jäpin ja Peltoniemen alueelta Peltoniemen kouluun ja tarvittaessa Nikkolan alueelta
Peltoniemen kouluun 5 oppilasta.
Peltoniemen koulukuljetukset järjestetään pääosin linja-autokuljetuksena.
Taksikuljetuksena hoidetaan linja-autoreitin ulkopuoliset suunnat, kuten Jäppi ja tarvittaessa
Nikkolantie tai jos oppilas tarvitsee erikoiskuljetuksen koulumatkoille.
2) Peltoniemen alueelta Peuralan esiopetusyksikköön sekä Palonkylän esiopetusyksikköön ja
kouluun yhteensä 6 oppilasta
3) Munakan alueelta Munakan kouluun silloin, kun linja-auto ei kulje (pääsääntöisesti iltapäivisin) 6
oppilasta.
4) Munakan alueelta Munakan päiväkodin esiopetukseen 1 oppilas.
5) Munakan alueelta Herralan koulun pienryhmään 2 oppilasta.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 6 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Munakan koulu
Halkonevantie 8
60450 MUNAKKA

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 20 oppilasta
Ajokilometrit: 260 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Munakan koulu, koska ensimmäinen oppilas tulee Munakan koulun alueelta Herralan koulun pienryhmään.
Päätepisteenä
• Munakan koulu, koska viimeinen oppilas kuljetetaan Munakan koulun alueelle.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 260 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 6 Ahonkylä – keskustan alue
1) Ahonkylä – Nikkolan – Jäpin suunnasta Jaakko Ilkan kouluun 7 oppilasta (mukana avustettava
oppilas).
2) Ahonkylän alueelta Ahonkylän kouluun 3 oppilasta.
3) Pojanluoman alueelta Tuomikylän kouluun 1 oppilas.
4) Tuomikylän alueelta Palonkylän kouluun 2 oppilasta.
5) Pojanluoman alueelta Ahonkylän kouluun 1 oppilas.
6) Herralan koulun alueelta Herralan koulun pienryhmään 1 oppilas.
7) Ahonkylän ja Tuomikylän alueelta Käpälämäen ja Vanamon päiväkoteihin esiopetukseen ei
oppilaita lv. 2016-2017.
8) Ahonkylän alueelta Herralan koulun pienryhmään ei oppilaita lv. 2016-2017.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 6 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Ahonkylän koulu
Koulutie 40
60720 TUOMIKYLÄ

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 15 oppilasta
Ajokilometrit: 240 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Ahonkylän koulu, koska ensimmäinen oppilas tulee Ahonkylän koulun alueelta Jaakko Ilkan kouluun.
Päätepisteenä
• Ahonkylän koulu, koska viimeinen oppilas kuljetetaan Ahonkylän koulun alueelle.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 240 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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KOHDE 7 Peltoniemen koulun alue – Jaakko Ilkan koulu
Palveluliikenteen reitti Aamukuljetus: klo 6:45 Renko – Pojanluoma – Pojanluomantie (kääntymispaikka
Pojanluomalla Haurankyläntien ja Pojanluomantien risteys) – Neiro – Tuomikylän koulu
– Nikkolantie – Ilmajoki Jaakko Ilkan koulu klo 7:45. Linja jatkuu klo 8:10 Peltonimen
koulun ajoon reitillä Könnintie – Hakolantie – Kiikerinkyläntie –Harjunmäentie –
Könnintie – Peltonimen koulun klo 8:45.
Paluukuljetus: klo 13.10 Peltonimen koulu – Könnintie – Harjunmäentie –
Kiikerinkyläntie – Hakolantie – Könnintie – Ilmajoki Jaakko Ilkan koulu klo 14:10 –
kantatie 67 – Tuomikylän koulu – Neiro – Pojanluoma – Pojanluomantie
(kääntymispaikka Pojanluomalla Haurankyläntien ja Pojanluomantien risteys) –
Pojanluoma – Renko.

Linja jakautuu keskimääräiseen ja kiinteään hinnoitteluperusteeseen. Linja käsittää Jaakko
Ilkan yläkoulun vuosiluokat 7-9 klo 7:55 ja päättyy klo 14:00.
Linja sisältää siis sekä yläkoulun että Peltoniemen alakoulun oppilaskuljetukset.
Kalustovaatimus: Vähintään 60-paikkainen linja-auto, Euroluokka 3 tai suurempi.
Jaakko Ilkan koulukuljetus
Jaakko Ilkan koulun oppilaita on kuljetuksessa n. 55 ja lisäksi joitakin lukiolaisia n. 30 km:n
matkalla. Tällä linjanosalla tarvitaan vähintään 60-paikkainen linja-auto. Oppilaan
keskimääräinen koulumatkan pituus on n. 18-20 km. Oppilaat käyttävät matkalippuna älykorttia.
Liikennöitsijä saa pitää perimänsä matkustajatulot ja ulkopuolisilta perityt rahatulot. Ilmajoen kunta
maksaa liikennöitsijälle keskimääräistä liikennöintikorvausta €/reitinosa/pv.
Peltoniemen koulukuljetus
Peltonimen koulun oppilaita on kuljetuksessa, viikonpäivästä riippuen, enimmillään n. 30 oppilasta.
Reitinosan pituus on n. 27 km. Ilmajoen kunta maksaa liikennöitsijälle kiinteän reitinosakohtaisen
hinnan: €/reitinosa/pv. Matkalippuna oppilaat käyttävät liikennöitsijän antamaa näyttölippua.
1. Tarjoushinta
Olen tutustunut tarjousasiakirjoihin ja sitoudun niissä esitetyin ehdoin järjestämään yllä mainitun
kohteen km-hintaan:
 Jaakko Ilkan koulukuljetus ________________ € / reitinosa (alv 0 %)
 Peltoniemen koulukuljetus ________________ € / reitinosa (alv 0 %)
2. Kalusto
VARSINAINEN AUTO, JOLLA KOHDE PÄÄSÄÄNTÖISESTI AJETAAN (tai selvitys hankittavasta
ajoneuvosta)
60-paikkainen linja-auto

muu kalusto

Euroluokka
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku
(lapsi/aikuinen), jos on suurempi kuin
vähimmäiskalustovaatimus
Auton merkki ja vuosimalli jos tiedossa
Kuormitusasetuksen mukainen paikkamäärä

Muu varustus:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 8 MUUT KULJETUKSET Pojanluoma - keskustan alue
Pojanluoman – keskustan alueelta Herralan kouluun ja pienryhmään yhteensä 3 oppilasta.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty istumapaikkaluku (lapsi/aikuinen): vähintään 6 oppilasta
Lähtöpiste ja päätepiste:
Huhtamaantie 149
60760 POJANLUOMA

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 3 oppilasta
Ajokilometrit: 30 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtöpisteenä
• Huhtamaantie 149 POJANLUOMA, koska ensimmäinen oppilas tulee ko. osoitteesta Herralan koulun
pienryhmään.
Päätepisteenä
• Huhtamaantie 149, POJANLUOMA, koska viimeinen oppilas kuljetetaan ko. osoitteeseen.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 30 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET
KOHDE 9 INVA-KULJETUKSET
9.1 Keskustan alue – Herralan koulun pienryhmä
Keskustan alueelta Herralan koulun pienryhmään 1 oppilas + rattaat ja avustaja.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty INVA-kuljetus.
Lähtöpiste ja päätepiste:
Kaaritie 3
60800 ILMAJOKI

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 1 oppilasta
Ajokilometrit: 4 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtö- ja päätepisteenä
• Kaaritie 3, Ilmajoki.

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 4 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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TARJOUKSEN KOHTEET
9.2 Koskenkorvan alue – Herralan koulun pienryhmä
Koskenkorvan alueelta Herralan koulun pienryhmään 1 oppilas.
Vähimmäiskalustovaatimus
Auton vähimmäiskalustovaatimuksen on täytyttävä.
Euroluokka: 3 tai suurempi
Rekisteriin merkitty INVA-kuljetus.
Lähtöpiste ja päätepiste:
Koivistontie 23
61330 KOSKENKORVA

Lukuvuonna 2016-2017 kuljetuksessa olevien oppilaiden
määrä/päivä = n. 1 oppilasta
Ajokilometrit: 28 km/pv

Tarjousvertailu perustuu lukuvuoden 2016-2017 lukujärjestyksen ja kuljetusaikataulun puitteissa annettuihin
lähtö- ja päätepisteisiin, mutta käytännössä lukujärjestykset ja aikataulut voivat olla hiukan erilaisia.
Lähtö- ja päätepisteenä
• Koivistontie 23, Koskenkorva

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 € / km (alv 0 %)
Vertailuhinta € / 28 km/pv (alv 0 %) (tarjoaja
laskee käyttäen yllä tarjottua km-hintaa)
Lisäkilometrihinta € / km (alv 0 %)
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