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TARJOUSLOMAKE, TRAKTORI 
 

 

Tarjoavan yrityksen nimi: 

Y-tunnus: 

Osoite: 

 

Tarjoajan yhteyshenkilö: 

 

Etunimi sukunimi: 

 

Puhelinnumero: 

 

Sähköpostiosoite: 

Liite 1 Tarjouslomake 
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1 Tarjoajan vaatimukset 

 

 

Tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi/Luotettava kumppani palveluun:     Kyllä___Ei___ 

 

2. Tarjouksen vaatimukset 

Tarjoajan tulee vastata kaikkiin kohtiin ”kyllä”, jotta tarjous voidaan hyväksyä 
tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ”ei” jonkin vaatimuksen osalta, hankintayksikön 
velvollisuutena on hylätä tarjouksenne tarjouspyyntöä vastaamattomana. Tarjoaja ei saa 
tehdä muutoksia alla olevaan taulukkoon. 

 

 

 

 

 
  

Vaatimus Kyllä Ei 

Tarjous on tarjouspyynnössä esitetyllä 
lomakkeella ja on tehty suomen kielellä  

         

Tarjous on voimassa kolme kuukautta 
tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. 

         

Tarjoushinnat on esitetty tarjouslomakkeen 
mukaisesti arvonlisäverottomina (alv 0%) 
hintoina  

         

Tarjoaja hyväksyy liitteenä olevat Julkisten 
hankintojen yleiset sopimusehdot 
tavarahankinnoissa (JYSE 2014 tavarat)  

         

Tarjous sisältää kuvauksen tarjotusta laitteesta 
(tarjouksen liite 1).  
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Moottori 

-Tehoa n. 125 kW   

   

Voimansiirto  

-50 km/h   

-Powershift tai kaksoiskytkin    

-Sähköhydraulinen suunnanvaihto   

-Vedonvapautus   

   

Hydrauliikka 

-Suljettu järjestelmä   

-Tuotto yli 150 l/min   

-Takalohkoja 4-6 kpl   

-Keskilohkoja 2-3 kpl (etukuormaaja)   

   

Ohjaamo 

-Ilmaistuin   

-Apukuskin istuin   

-Ohjaamon jousitus   

-Ilmastointi   

-Takalasin pyyhin/pesin   

-Varoitusvilkku   

-Riittävä työvalaistus (n. 10 työvaloa)   

   

Runko ja renkaat 

-Etuakselin jousitus   

-650/65R38 esim Mitas   

   

Nostolaite ja VOA (taka) 

-Vetovarret Cat3-pikakouralla   

-Hydr. kaltevuudensäätö   

-VOA nopeudet 540/540E/1000   

-Maatalousvetolaite   

-Näkyvyys vetokoukulle (peili tai kamera)   

  

Tarjous täyttää tarjouspyynnössä kuvatut vaatimukset 
traktorin tekniikalle, käyttöönotolle ja palvelulle, rastita: 

 
    Kyllä 

 
  Ei 
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Etukuormain 

-Sähköinen hallinta   

-Euro-kytkentälevy   

-Kolmas hydr. toiminto (paalipihti ym)   

   

Teknologia 

-Valmius automaattiohjaukseen.    

   

Toimitusaika, käyttöönotto ja palvelut   

- tavoite 30.4.2021 mennessä   

-käyttökoulutus   

 

3   Tarjoushinta 

 

Traktorin tarjoushinta varusteineen  ______________ € (alv 0%) 

 

2 Liike- ja ammattisalaisuudet 

 

 Tarjous ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia 

 

 Tarjous sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, jotka on ilmoitettu erillisellä liitteellä.  

 

Liite on merkitty numerolla ___________ 
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TARJOUKSEEN VAADITTAVAT LIITTEET TARJOUSLOMAKKEEN LISÄKSI: 

  

LIITE    Tarjottavan traktorin kuvaus ja tekniset tiedot 

LIITTEET ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja mikäli tarjoukseni hyväksytään, sitoudun 
toimittamaan edellä mainitut tuotteet ja siihen liittyvät palvelut tarjouspyynnössä 
mainituin ehdoin: 

 

 

 

Päiväys:   __________________________________________ 

 

Allekirjoitus ja  

nimen selvennys: ___________________________________________ 


