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 MYYNTITARJOUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE  
 
Tarjouksen tekijä täyttää tarjouslomakkeen numeroidut kohdat (1-26)  
 
1.Tarjouksen tekijän nimi  
 
2.Tarjouksen tekijän ALV numero tai tilarekisterinumero  
 
3.Asiakasnumero  
Jos tarjouksen tekijä ei ole rekisteröitynyt interventio- ja tuontiyksikön asiakkaaksi, tarjouksen 
liitteenä tulee toimittaa täytetty rekisteröitymislomake (ks. kohta 3.1 Rekisteröityminen asiak-
kaaksi).  
 
4.Postiosoite  
 
5.Postinumero ja –toimipaikka  
 
6.Yhteyshenkilö  
 
7.Puhelinnumero / Matkapuhelin  
 
8.Faksinumero  
 
9.Sähköpostiosoite  
 
10.Viljalaji  
Merkitään mitä viljaa tarjotaan.  
 
11.CN-koodi  
Tarjottavan erän 6-numeroinen CN-koodi  
 
12.Korjuuvuosi  
Tarjottavan erän korjuuvuosi. Samaan tarjoukseen vain saman korjuuvuoden viljaa.  
 
13.Tuotantoalue  
Tarjottavan erän korjuualue yhteisössä.  
 
14.Interventiokeskuksen varastointipaikka  
Se hyväksytty interventiokeskuksen varastointipaikka, jolle tarjous on tehty edullisimpaan hin-
taan. Tämä ei kuitenkaan saa olla se varastointipaikka, jossa vilja on tarjouksen jättöhetkel-
lä(loco- tai siirtotarjous).  
 
15.Toivottu toimitusaika ja -paikka  
Tässä voi esittää toiveen toimitusajasta. Toimituspaikka on yleensä sama kuin kohdassa 14, 
mutta esim. loco-tarjouksessa voidaan laittaa tarjotun erän varastointipaikka.  
 
16.Vakuuden tunnus  
Asiakkaan asettaman vakuuden tunnus.  
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17.Toimitustapa  
Merkitään, tarjotaanko viljaerä toimitusostona vai loco-ostona (ks. kohta 4.3.1 – 4.3.3)  
 
18.Varasto, jossa tarjottava erä sijaitsee  
Erien varastointipaikat ja niiden tarkat osoitteet. Jos tarjottava erä sijaitsee interventiovaras-
tossa, merkitään kyseisen varaston tiedot.  
 
19.Siilon numero  
Merkitään, jos kyseinen siilo on numeroitu.  
 
20.Määrä (tonnia)  
Varasto- tai siilokohtainen määrä tonneina. Määrä ilmoitetaan tiedossa olevalla tarkkuudella. 
Jos tarjottava erä sijaitsee interventiovarastossa, ilmoitetaan varastokirjanpidon mukainen 
määrä.  
 
21.Tarjottava määrä yhteensä (tonnia)  
Kaikkien erien yhteismäärä  
 
22.Tarjottavan erän laatu  
Tässä kohdassa ilmoitetaan tarjottavan erän laatuominaisuudet .  
Kaikki kohdat on täytettävä. Ohratarjouksessa ei kuitenkaan ilmoiteta valkuaisainepitoisuutta 
ja sakolukua. Eri varastopaikoissa sijaitsevien erien laadut ilmoitetaan keskilaatujen vaihtelu-
välinä. Kun tarjous koskee vain yhden viljelijän viljaa, vaihteluväliä ei tarvitse merkitä, vaan 
laatu voidaan ilmoittaa koko tarjotun erän keskilaatuna.  
 
23.Rikkapitoisuus  
Merkitään, onko rikkapitoisuus määritetty 2,0 mm vai 2,2 mm seulalla.  
 
24.Laadun määrittänyt liike / laboratorio / muu  
Tarjottavan viljaerän laatu määritytetään taholla, jolta voidaan saada luotettava laadunmääri-
tystulos (esim. viljaliikkeen laboratorio).  
 
25.Paikka ja aika  
 
26.Allekirjoitus  
Tarjous on ehdottomasti allekirjoitettava.  
 
Tarjouksen liitteeksi on esitettävä seuraavat asiakirjat:  
 
1) todisteet siitä, että tarjoaja on asettanut komission asetuksen N:o 1272/2009 9 artiklassa 
tarkoitetun vakuuden  

2) vakuutus, että tarjottu määrä tosiasiallisesti sijaitsee ilmoitetussa varastointipaikassa  

3) vakuutus, että tarjotut tuotteet ovat peräisin yhteisöstä ja että tarjous koskee homogeenis-
ta erää  

4) vakuutus, jossa täsmennetään sadonkorjuun jälkeen mahdollisesti suoritetut käsittelyt, käy-
tetyn tuotteen nimi, se, että tuotetta on käytetty käyttöedellytysten mukaisesti sekä se, että 
tuote on sallittu neuvoston direktiivin 91/414/ETY (16) perusteella.  

 


