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TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja
niiden asennuksesta vuodelle 2015.
I. Hankinnan kohde ja kuvaus
Hoitokoneet tulevat normaaliin vastaanottokäyttöön ja ne hankitaan kolmelle
paikkakunnalle:
Helsinki-Espoon suunterveys kaksi hoitokonetta
(Huoneet 326 ja 3. krs:n vanhanpuolen kahvihuone H313/3.07, joka muutetaan
hoitohuoneeksi, Töölönkatu 37 A, 00260 Helsinki)
- koneet tulevat hammaslääkäri-hoitaja -työparin käyttöön
- käytössä märkäimusysteemi
- imut asennettuna klo 12:een
- asennus heinäkuussa 2015
Turun suunterveys yksi hoitokone
(Huone 1, Kirkkotie 13, 20540 Turku)
- koneet tulevat suukirurgiseen toimintaan ja suuhygienistin käyttöön, huoneen
koko 2,8 m x 4,9 m
- käytössä kuivaimusysteemi
- imut hoitokoneeseen
- asennus heinäkuussa 2015
Oulun suunterveys kolme hoitokonetta
(Huoneet 148, 149, 154 Yliopistokatu 1 A, 90570 Oulu)
- koneet tulevat hammaslääkäri-hoitaja -työparien käyttöön
- käytössä märkäimusysteemi
- imut asennettuna klo 12:een
- asennus kesä-elokuussa 2015

II. Hankintamenettely
1. Hankinnasta ilmoittaminen
Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä ja hankinnassa käytetään avointa
menettelyä. Hankinnasta on ilmoitettu www.hankintailmoitukset.fi -sivustolla
10.3.2015. Tarjouspyyntö on julkaistu myös tilaajan kotisivuilla
http://www.yths.fi/yths/julkiset_hankinnat.
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2. Tarjousten jättäminen
Kirjalliset tarjoukset liitteineen ja selvityksineen tulee toimittaa 27.3.2015 klo
12.00 mennessä. Kuoreen on merkittävä ”Suun terveydenhuollon hoitokoneiden
hankinta” sekä tarjoavan yrityksen nimi.
Toimitusosoite:
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Hallintoassistentti Marjatta Baarman
Töölönkatu 37 A
00260 Helsinki
Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn, vaan
se palautetaan tarjouksentekijälle.
Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa
27.3.2015, joka ei ole julkinen.
3. Hankintamenettelyn kieli
Hankintamenettely ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ovat suomenkielisiä.
4. Asiakirjajulkisuus
Hankintapäätös ja tarjoukset tulevat asianosaisjulkisiksi kun hankintapäätös on
allekirjoitettu. Tarjouksiin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet eivät tule
asianosaisjulkisiksi ja YTHS ja YTHS:n palveluksessa oleva henkilöstö on
vaitiolovelvollinen niistä.
Tarjoajan on merkittävä erilliseen tarjouksen liitteeseen


kaikki tarjoukseen sisältyvät tiedot, joita se pitää liike- tai
ammattisalaisuuksinaan



ei mitään muuta, kuin liike- ja ammattisalaisuuksina pitämiään tietoja.

Jos tarjoaja ei ilmoita liike- ja ammattisalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla,
YTHS:llä on oikeus katsoa, että tarjoajan tarjous ei sisällä liike- ja
ammattisalaisuuksia.
Se, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot salassa pidettäviä
tietoja, vai asianosaisjulkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella.
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Hinta ei voi olla liike- tai ammattisalaisuus.
5. Osatarjoukset
Tarjouksessa ei oteta huomioon osatarjouksia eikä hankintaa jaeta eri
toimittajien kesken.
6. Hankintalaki ja mahdollisuus hylätä kaikki tarjoukset
Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.
YTHS pidättää oikeuden perustellusta ja todellisesta syystä hylätä kaikki tehdyt
tarjoukset.
7. Korvaus tarjouksen tekemisestä
Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä.
8. Hankintamenettelyn kulku
Saatuaan tarjoukset käsittelee YTHS ne seuraavasti:
1. Tarkistetaan, ovatko tarjoajat antaneet vakuutuksen siitä, että täyttävät
soveltuvuusehdot.
2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkistetaan.
3. Tarjousten alustava vertailu
4. Tarkistetaan, että alustavan tarjousvertailun voittaneen tarjoajan
soveltuvuutta koskevan vakuutuksen paikkansapitävyys pyytämällä asiakirjat
tarkastettaviksi.
5. Hankintapäätös
III. Tarjoajien soveltuvuus
Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua
hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
Tarjoajan tulee antaa vakuutus siitä, että täyttää alla luetellut soveltuvuusehdot,
sekä sitoutua pyynnöstä toimittamaan tässä kohdassa vaaditut selvitykset 5
arkipäivän kuluessa siitä, kun YTHS esitti sille pyynnön toimittaa selvitykset.
Vakuutuksen paikkansapitävyys tarkistetaan selvityksistä vain alustavan
tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta.
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Vaatimukset:
1. Tarjoajan on oltava rekisteröitynyt ennakkoperintä-, työnantaja-, arvonlisävero-,
ja kaupparekisteriin, jos sillä on siihen lakisääteinen velvollisuus.
2. Tarjoajan on oltava suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut, tai sillä on oltava
voimassaoleva maksusuunnitelma näiden saatavien suorittamiseksi.
3. Tarjoajan on oltava suorittanut lakisääteiset vakuutusmaksut.
Tarjoajan on toimitettava erillisestä pyynnöstä seuraavat selvitykset:
1. Selvitys rekisteröitymisestä ennakkoperintärekisteriin.
2. Selvitys rekisteröitymisestä työnantaja-, arvonlisävero- ja kaupparekisteriin. Jos
tarjoajalla ei ole velvollisuutta rekisteröityä em. rekistereihin, tulee sen toimittaa
selvitys perusteista, joiden vuoksi sillä ei ollut rekisteröitymisvelvollisuutta.
3. Todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä
sekä sosiaaliturvamaksuista.
4. Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen
(eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset)
suorittamisesta.
Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä
laskettuna.
Vaadittujen selvitysten toimittamatta jättämine voi johtaa tarjoajan sulkemisen pois
tarjouskilpailusta. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta
hankintalainsäädännössä mainituilla perusteilla.
IV. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset
Tarjous edellytetään tehtäväksi tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten
mukaisessa muodossa ja siten, että tarjous vastaa tarjouspyyntöä ja kaikki pyydetyt
tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa.
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.
1. Tarjouksen kieli ja muoto
Tarjouksen ja sen kaikkien liitteiden on oltava suomenkielisiä. Tarjouksessa on
käytettävä oheisia tarjousliitteitä (liitteet 2 ja 3).
2. Laitteistolle asetetut vaatimukset:
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Helsinki-Espoon suunterveyden toimipisteeseen
Toinen laitteisto tulee uuteen huoneeseen, joten vanhan laitteiston
poiskuljetus tarvitaan vain yhdelle vanhalle laitteistolle.

HOITOKONE
- tarjotin/instrumenttipöydät sekä iso että pieni unitin alle
- 1 x LED valoturbiinivalmius pitäen sisällään takaisinimun eston ja
käsikappaleet
- 1 x multiflexliitin
- 1 x LED valomikromoottorivalmius ja kulmakappaleet
- LED valosondi
- monitoimiruisku Luzzani tai toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan
vähintään vastaava laite, jossa vaihdettava suojakappa
- ruiskua kohti 5 kpl metallista suojavaippaa ja 5 kpl kärkiä ja kartioita
- LED valokovettaja unitissa
- huuhtelumalja vain, jos sitä tarvitaan pyörivien instrumenttien
huuhteluun
- vesilinjojen puhdistusjärjestelmä
IMULAITTEISTO
-märkäimu
-imusarjat 2 päätteellä: tehoimu ja syljenimu
- imupäätteissä erilliset sulkuventtiilit niin, että imupääte voidaan
sulkea ilman telineeseen laittamista
- imupäätteet kevyet
- imupäätetelineen muotoilussa otettu huomioon käytön vaivattomuus
niin, että
imupääte voidaan vaivatta asettaa telineeseen, mutta ettei se pääse
helposti putoamaan
- imulaite klo 12:een
- hiljainen käyttöääni
- imujärjestelmän mukaiset amalgaamierottimet
- imulaitteistossa automaattinen desinfiointijärjestelmä
- imulaitteistossa säädettävä teleskooppivarsi
POTILASTUOLI
- tavanomainen ohut tai geelipehmusteinen selkänoja
- ergonominen muotoilu niin, että työpari pääsee vaivatta lähestymään
potilasta kummaltakin puolelta
- käsinojaton tai käsinojat poistettavissa
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- jalkatukiosa liikkuva, säädettävissä 90 –asteen kulmaan
- päätuki säädettävissä
- laaja värivalikoima
JALKAKYTKIN
- paikallaan pysyvä
- koneesta irrotettavissa, kahvallinen
LED POTILASVALAISIN
- pitkä varsisto
- iso valokeila
- helposti liikuteltava, kevyt
- nopeasti työn lomassa sujuva lampun vaihto
- valotehon säätömahdollisuus
- kahvat molemmilla puolilla tai käytettävissä molemmin puolin
- irrotettavat kahvasuojukset
Turun suunterveyden toimipisteeseen
Laitteet tulevat suukirurgiseen käyttöön, joten hoitokoneen tulee
sisältää poraliitäntä steriilivesijärjestelmän käyttöä varten.
HOITOKONE
- tarjotin/instrumenttipöydät sekä iso että pieni unitin alle
- 1 x LED valoturbiinivalmius pitäen sisällään takaisinimun eston ja
käsikappaleet
- 1 x multiflexliitin
- 1 x LED valomikromoottorivalmius ja kulmakappaleet
- LED valosondi
- monitoimiruisku Luzzani tai toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan
vähintään vastaava laite, jossa vaihdettava suojakappa
- ruiskua kohti 5 kpl metallista suojavaippaa ja 5 kpl kärkiä ja kartioita
- LED valokovettaja unitissa
- huuhtelumalja / juomalasintäyttö
- vesilinjojen puhdistusjärjestelmä
- kirurgiseen poraan liitettävä steriilivesijärjestelmä

IMULAITTEISTO
-käytössä kuivaimusysteemi
- imusarjat 2 päätteellä: tehoimu ja syljenimu
- imupäätteissä erilliset sulkuventtiilit niin, että imupääte voidaan
sulkea ilman telineeseen laittamista
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- imupäätteet kevyet
- imupäätetelineen muotoilussa otettu huomioon käytön vaivattomuus
niin, että imupääte voidaan vaivatta asettaa telineeseen, mutta ettei se
pääse helposti putoamaan
- asennus hoitokoneeseen
- hiljainen käyttöääni
- imujärjestelmän mukaiset amalgaamierottimet
- imulaitteistossa automaattinen desinfiointijärjestelmä
- imulaitteistossa säädettävä teleskooppivarsi
POTILASTUOLI
- sivustanostettava hoitotuoli
- tavanomainen ohut tai geelipehmusteinen selkänoja
- ergonominen muotoilu niin, että työpari pääsee vaivatta lähestymään
potilasta kummaltakin puolelta
- käsinojaton tai käsinojat poistettavissa
- jalkatukiosa liikkuva, säädettävissä 90 –asteen kulmaan
- päätuki säädettävissä
- laaja värivalikoima
JALKAKYTKIN
- paikallaan pysyvä
- koneesta irrotettavissa, kahvallinen
LED POTILASVALAISIN
- pitkä varsisto
- iso valokeila
- helposti liikuteltava, kevyt
- nopeasti työn lomassa sujuva lampun vaihto
- valotehon säätömahdollisuus
- kahvat molemmilla puolilla tai käytettävissä molemmin puolin
Oulun suunterveyden toimipisteeseen
Laitteet tulevat hammaslääkäri-hoitaja -työparityöhön.
HOITOKONE
- ohut instrumenttipöytä ja pieni tarjotin unitin alle
- tarjotinmahdollisuus myös klo 12:een
- 1 x LED valoturbiinivalmius pitäen sisällään takaisinimun eston ja
käsikappaleet
- kiinteä ultraäänilaite unittiin
- 1 x multiflexliitin
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- 1 x LED valomikromoottorivalmius ja kulmakappaleet
- LED valosondi
- monitoimiruisku Luzzani tai toiminnaltaan ja ominaisuuksiltaan
vähintään vastaava laite, jossa vaihdettava suojakappa
- ruiskua kohti 5 kpl metallista suojavaippaa ja 5 kpl kärkiä ja kartioita
- LED valokovettaja unitissa
- huuhtelumalja vain, jos tarvitaan pyörivien instrumenttien huuhteluun
- vesilinjojen puhdistusjärjestelmä
- imulaitteistossa automaattinen desinfiointijärjestelmä
- imulaitteistossa säädettävä teleskooppivarsi
IMULAITTEISTO
- märkäimu
- imusarjat 2 päätteellä: tehoimu ja syljenimu
- imupäätteissä erilliset sulkuventtiilit niin, että imupääte voidaan
sulkea ilman telineeseen laittamista
- imupäätteet kevyet
- imupäätetelineen muotoilussa otettu huomioon käytön vaivattomuus
niin, että imupääte voidaan vaivatta asettaa telineeseen, mutta ettei se
pääse helposti putoamaan
- asennus klo 12:een
- hiljainen käyttöääni
- imujärjestelmän mukaiset amalgaamierottimet
POTILASTUOLI
- tavanomainen ohut tai geelipehmusteinen selkänoja
- ergonominen muotoilu niin, että työpari pääsee vaivatta lähestymään
potilasta kummaltakin puolelta
- käsinojaton tai käsinojat poistettavissa
- jalkatukiosa liikkuva, säädettävissä 90 –asteen kulmaan
- päätuki säädettävissä
- laaja värivalikoima
JALKAKYTKIN
- paikallaan pysyvä
- koneesta irrotettavissa, kahvallinen
LED POTILASVALAISIN
- pitkä varsisto
- iso valokeila
- helposti liikuteltava, kevyt
- nopeasti työn lomassa sujuva lampun vaihto
- valotehon säätömahdollisuus
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- kahvat molemmilla puolilla tai käytettävissä molemmin puolin
3. Hinnat ja niiden voimassaolo
Hinnan tulee olla laitteistokokonaisuuden arvolisäveroton kokonaishinta, johon
sisältyvät koneen/laitteen hinta, toimitus paikalleen asennettuna,
pakkausmateriaalien sekä vanhojen koneiden poiskuljetus.
Hintojen tulee olla sitovasti voimassa 31.12.2015 saakka.
4. Toimitusehdot
Laitteet toimitetaan vapaasti paikoilleen asennettuna kuljetus- ja pakkausmateriaalit
pois kuljetettuina. Rahti kuuluu hintaan. Asennuksen tulee käsittää toimitukseen
kuuluvien laitteiden paikoilleen asennuksen, ilman LVIS – rakennusteknisiä töitä.
Tavarankuljetus-vakuutuksesta vastaa ja sen maksaa toimittaja.
5. Laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen
viivästyminen
Maksu suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta, kun toimitus on
hyväksyttävästi vastaanotettu. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 päivän
kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehdon tulee olla
vähintään 30 pv netto. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei
hyväksytä. Viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen.
Jos toimitus viivästyy sovitusta toimituspäivästä, vähennetään laskun
loppusummasta 1 % kultakin alkavalta seitsemältä (7) viivästyspäivältä.
V. Tarjousten vertailu
Hankinnan ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellisuus. Kokonaistaloudellisuuteen
sisältyvät tuotteen hinta, käyttäjäystävällisyys ja ergonomisuus, takuun kesto ja
sisältö sekä huoltovaste. Ratkaisuperusteet on tarkemmin määritelty tarjouspyynnön
liitteessä 1.
VI. Hankintapäätös ja -sopimus
Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille
sähköpostitse. Tätä varten tarjoajan tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon tieto
toimitetaan.
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Sopimuksen tekemisessä noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta toisiaan
täydentävää tulkintajärjestystä seuraavasti:
1. Hankintapäätös
2. Tarjouspyyntö liitteineen
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 TAVARAT) soveltuvin osin.
4. Toimittajan tarjous liitteineen
Hankintasopimuksen tulkinnassa noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta
edellä mainittua järjestystä toisiaan täydentäen muutoin paitsi, että ensimmäisenä
on tehty hankintasopimus.
VII. Hankinnan muut ehdot
Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa 31.12.2015 saakka.

VIII. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot
Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöä
koskeviin kysymyksiin vastataan ainoastaan kirjallisesti. Kysymykset tulee esittää
viimeistään 17.3.2015. sähköpostitse alla mainitulle henkilölle. Yhteenveto
kysymyksistä ja vastauksista on luettavissa tilaajan kotisivuilta
http://www.yths.fi/yths/julkiset_hankinnat viimeistään 20.3.2015.
Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa johtajahammaslääkäri Anne
Komulainen (etunimi.sukunimi@yths.fi).

IX. Tarjouspyynnön allekirjoitus
Helsingissä 9.3.2015
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Katariina Poskiparta
toimitusjohtaja
Liitteet

1. Hankinnan ratkaisuperusteet
2. Tarjouslomake
3. Vakuutus- ja sitoumuslomake

Olli-Pekka Luukko
talousjohtaja
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Liite 1
HANKINNAN RATKAISUPERUSTEET

Ratkaisuperusteita käytetään toimittajien valitsemiseen. Ratkaisevina tekijöinä valinnassa ovat
seuraavat perusteet:

Hinta (=60 pistettä); 60 %
- edullisimman kokonaisuuden kokonaishinta, johon sisältyvät laitehinta, toimituskulut ja
asennushinta =
60 pistettä
- muut suhteessa vähemmän, kaava edullisin hinta / tarjoushintax60

Huoltotoimien helppous ja toimintahäiriöiden minimointi (=20 pistettä); 20 %
- instrumenttisiltaan kiinnitettyjen doriovarsien ja laitteiden tulee olla helposti irrotettavissa
ilman työkaluja =
10 pistettä
- instrumenttisiltaan kiinnitetyt doriovarret ja laitteet eivät ole helposti irrotettavissa ilman
työkaluja =
0 pistettä
- äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa saadaan huollon apu viimeistään vuorokauden
sisällä
(24 h) tilauksesta = 10 pistettä
- äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa vasteaika on yli 24 h tilauksesta = 0 pistettä

Käyttäjäystävällisyys ja ergonomisuus (=10 pistettä); 10 %
- monipuolisimmat ja helppokäyttöisimmät säädöt hoitotuolille (mm. niskatuen säätö,
automaattiset tuoliasetukset vähintään kolmelle eri henkilölle) = 5 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän
- kevein ja helpoin instrumenttisillan liikuttelu = 5 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän
-testiryhmä (johtajahammaslääkärin kokoama 3-4 hengen ryhmä) pisteyttää koneisiin
tutustumisen
pohjalta
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Takuu (=10 pistettä); 10 %
- rajoittamaton perustakuuaika 24 kk tai enemmän hoitokoneiden valmistus- ja
materiaalivirheiden sekä toimittajan asennusvirheiden osalta = 10 pistettä, muut suorassa
suhteessa vähemmän

Kokonaispistemäärä:
Suurin mahdollinen pistemäärä on 100 pistettä; 100 %
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Liite 2
TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEHANKINNOISTA
TARJOUSLOMAKE

Tarjouksen kokonaishinta (alv 0 %)

__________________

Hinnan voimassaoloaika

Maksuaika vähintään 30 pv

31.12.2015

kyllä □

-

ei □

____________pv

(Pientoimitus- tai laskutuslisiä ym. muita vastaavia lisämaksuja ei hyväksytä.)

Viivästyskorko enintään lain mukainen

kyllä □

ei □

Tarjouspyynnössä mainitut toimitusajat

kyllä □

ei □

Toimitusehdot tarjouspyynnön mukaiset

kyllä □

ei □

Tarjouksen voimassaoloaika

____________

vähintään 31.12.2015 asti

Instrumenttisillan doriovarret irrotettavissa ilman työkaluja

kyllä □

ei □

Huollon apu saatavissa viimeistään vrk:n (24 h) sisällä tilauksesta
äkillisissä laitteiden toimintahäiriöissä

kyllä □

ei □

Yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan testiryhmän tutustuminen koneisiin (yhteystiedot):
______________________________________________________________________

Takuuaika hoitokoneille

______________ kk
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Yhteyshenkilöt (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi

-------------------------------------------------------------------------------Tarjouksen allekirjoitus
Tarjouksen tekijä
-------------------------------------------------------------------------------Päiväys
-------------------------------------------------------------------------------Allekirjoitus
-------------------------------------------------------------------------------Nimenselvennös
--------------------------------------------------------------------------------
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Liite 3
VAKUUTUKSET JA SITOUMUKSET

Tarjoaja vakuuttaa, että se on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja sitoutuu
toimittamaan pyynnöstä todistuksen siitä, että se on merkitty
ennakkoperintärekisteriin.
kyllä □

ei □

Tarjoaja vakuuttaa, että se merkitty kauppa-, arvonlisävero- ja
työnantajarekisteriin, jos tarjoajalla on siihen lakisääteinen velvollisuus

kyllä □

ei □

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan pyynnöstä todistuksen siitä, se merkitty
kauppa-, arvonlisävero- ja työnantajarekisteriin. Jos tarjoajalle ei ole
velvollisuutta rekisteröityä johonkin tai joihin edellä mainituista rekistereistä,
se sitoutuu toimittamaan kyseisten rekisterien osalta selvityksen perusteista,
joiden vuoksi sillä ei ole rekisteröitymisvelvollisuutta
kyllä □

ei □

Tarjoaja vakuuttaa, että se on suorittanut lakisääteiset vakuutusmaksut
(eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset)

kyllä □

ei □

Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan todistuksen lakisääteisten
vakuutusmaksujen suorittamisesta
kyllä □

ei □

Tarjoaja vakuuttaa, että se on merkinnyt kaikki liike- ja ammattisalaisuuksinaan
pitämänsä tiedot erilliselle liitteelle
kyllä □
ei □

Tarjouksen tekijä

_________________________________________________

Päiväys

_________________________________________________

Allekirjoitus

_________________________________________________

Nimenselvennös

__________________________________________________

