
SOVELTUSVUUSVAATIMUKSET – LIITETÄÄN TARJOUKSEEN   Liite A 

Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset. 

RASTITA oikeanpuoleisiin ruutuun KYLLÄ TAI EI. 

HUOM: MIKÄLI JOKIN KOHTA ON MERKITTY MERKINNÄLLÄ EI TAI JÄTETTY TYHJÄKSI, TARJOUSTA EI 

HYVÄKSYTÄ MUKAAN TARJOUSKILPAILUUN. 

Soveltuvuusvaatimus KYLLÄ EI  

1. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin.  
 
 

 

2. Tarjoajan on merkitty sijoittautumismaassaan 
ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverolain mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

 
 
 

 

3. Tarjoaja on suorittanut verot ja 
sosiaaliturvamaksut. 
 

  

4. Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset 
eläkevakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut 
sekä ryhmähenkivakuutusmaksut. 
 

  

5. Tarjoajalla on taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset tarjouspyynnön mukaisen toiminnan 
harjoittamiseen. 
 

  

6. Tarjoajalla on voimassa oleva joukkoliikennelupa 
tai taksilupa. Mikäli lupaa ei ole tarjousta tehtäessä, 
on tähän liitettävä selvitys siitä, että tarjoajalla on 
liikenneluvat sopimuskauden alkuun mennessä. 
 
 

  

7. Tarjoaja sitoutuu siihen, että kuljetuksia 
hoitamaan hyväksytyllä tarjoajalla on kaikilla 
kuljettajilla rikosrekisteriote koko sopimuskauden 
ajan 

  

8. Tarjoajan kuljetuksiin suunnitellut ajoneuvot 
täyttävät seuraavat vähimmäisvaatimukset:  
Henkilöauto / taksi päästöluokka Euro 3 
Linja-auto päästöluokka Euro 2 

  

9. Tarjoaja sitoutuu noudattamaan tarjouspyynnön 
6.3 kohdassa mainittuja muita sopimusehtoja 
 
 

  

Tällä lomakkeella tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä soveltuvuusvaatimukset.  

Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan 

sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista.  



HUOM: Tarjouskilpailun voittaneiden yritysten on toimitettava Lapinjärven kunnan hankintapäätöksen 

jälkeen ennen sopimuksen solmimista seuraavat selvitykset edellä mainituista asioista: 

-tiedot ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin 

merkitsemisestä sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta www.ytj.fi) 

- todistus maksetuista veroista ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta sekä mahdollisista 

veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä 

- vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta 

(eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) 

- tuloslaskelma ja tase viimeisimmältä päättyneeltä tilikaudelta tai yrityksen oma selvitys taloudellisesta 

tilanteesta 

- voimassa oleva joukkoliikennelupa ja/tai taksilupa 

- rikosrekisterinotteet. Koulu- ja esiopetuskuljetuksia hoitamaan hyväksytyn autoilijan/yrittäjän on 

esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote kaikkia ajoja hoitavien 

henkilöiden osalta ja näihin tehtäviin myöhemmin palkattavien henkilöiden osalta. 

 

Mitkään todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. 

Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa siihen, 

ettei tarjoajan kanssa solmita sopimusta. 


