YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ

LIITE 1: Tarjouslomake

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet

1.

3.3.2016

TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT

Tarjoajan nimi
Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava)
Yrityksen edustajan nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Yrityksen sähköpostiosoite, johon hankintapäätös
voidaan antaa tiedoksi

2.

TARJOAJAN SOVELTUVUUS
TARJOAJAN VASTAUKSET

VAATIMUKSET

Ohje: Tässä sarakkeessa on ilmoitettu tilaajan antamat
tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset. Mikäli tässä
sarakkeessa lukee ”SELVITYKSET LIITTEEKSI”, tulee
pyydetty selvitys liittää tarjoukseen. Todistukset ja
selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia
tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan pyydettäessä viipymättä kaikki selvitykset ja todistukset (liitteet), joita tässä
asiakirjassa vaaditaan toimitettavaksi pyynnöstä.
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan kaikki asiakirjat
suomenkielisinä tai vieraskieliset asiakirjat yhdessä
virallisen suomenkielisen käännöksen kanssa.

Ohje: Tähän pyydetään kirjoittamaan
VASTAUKSET sekä ilmoittamaan pyydetyt tietojen
oikeellisuuden osoittavat LIITTEET liitenumeroineen. Jos soluun ei vastaa kyllä, tulee suljetuksi
ulos tarjouskilpailusta.
Tämä koskee kaikkia tarjoajan soveltuvuutta
koskevia kohtia!

☐ Kyllä
☐ Ei

2.1 REKISTERITIEDOT JA TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOITTEET

Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset. Jos tarjoaja on ryhmittymä, tulee ryhmittymän jokaisen jäsenen
täyttää vaatimukset. Jos yksikin ryhmittymän jäsen ei
täytä vaatimusta, tulee tarjoajan vastata ”ei”, mikä
johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
2.1.1 REKISTERIT

Tarjoaja täyttää vaatimukset

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö
edellyttää rekisteröitymistä. Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu
toimittamaan hankintayksikön pyynnöstä selvityksen
rekisteröimättömyyden perusteista.

☐ Kyllä

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:



Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote.
Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos
tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.

Hankintayksikkö voi tarkistaa yrityksen rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja
kaupparekisteriotteen merkinnät.


Mikäli tarjoajalla on tarjoukseensa liittyvää
toimintaa Suomen ulkopuolella, tarjoaja toimittaa
pyydettäessä tähän toimintaan liittyvät
suomalaisia vaatimuksia vastaavat todisteet
ulkomaisista rekisterimerkinnöistä tai
vieraskielisistä selvityksistä kustannuksellaan
virallisella kielenkääntäjällä suomeksi
käännettyinä.

2.1.2 TYÖEHTOSOPIMUS TAI KESKEISET TYÖEHDOT

☐ Ei

Jos tarjoajalla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa,
Vaatimus täyttyy:
on tarjouksessa sitouduttava toimittamaan selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä ☐ Kyllä
työehdoista, ja näiden ehtojen on täytettävä lainsäädännön vaatimukset. Jos tarjoajalla ei ole työehtosopi- ☐ Ei
musta käytössä, on sen annettava pyynnöstä selvitys
keskeisistä työehdoista, sisältäen vähintään seuraavat
tiedot:
(Huom. tämä vaatimus perustuu tilaajavastuulakiin,
- palkanmaksukausi
ja vaatimuksen täyttymistä arvioidaan tilaajavastuulain näkökulmasta.)
- säännöllinen työaika
-

vuosiloman määräytyminen

-

työntekijöiden palkan määräytymisperusteet
yleisellä tasolla

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:
-

Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista koskien tarjoajaa ja sen palvelun
tuottamiseen käyttämiä alihankkijoita.

-

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
2.2 TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE

Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset.
2.2.1

VEROT JA MAKSUT

Tarjoaja suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut
lakisääteiset maksunsa ja velvoitteensa.

Tarjoaja täyttää vaatimuksen

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

☐ Ei




Todistus verojen maksamisesta sekä
Todistus lakisääteisten eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

☐ Kyllä

3. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset
Tarjoajan tulee merkitä ao. taulukkoon "Huomioitu" sarakkeeseen X, mikäli vaatimus täyttyy ja se on
huomioitu ja sisältyy tarjoukseen.
Mikäli taulukon Lisäselvitys-sarakkeessa pyydetään erikseen selvitystä, on tarjoajan annettava
tarjouksessaan asiaa koskeva lisäselvitys ja merkittävä taulukon Lisäselvitys-sarakkeeseen viittaus
(esimerkiksi sivunumero tai tarjouksen liitteen numero ja sivunumero), jonka avulla kyseinen lisäselvitys
on helppo löytää ja tunnistaa juuri kyseiseen tarjouslomakkeen kohtaan vastaavaksi.
Mikäli tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty, taulukko on puutteellisesti täytetty, tai
lisäselvitykset puuttuvat tai eivät ole riittäviä, voidaan tarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

3.1 Tarjousta koskevia yleisiä vaatimuksia
Vaatimus
nro
1.

Vaatimus

Huomioitu Lisäselvitys

Tarjous liitteineen on suomenkielinen.

☐

Tuote-esitteet voivat olla myös
englanninkielisiä.

3.2 Tuotevaatimukset
Vaatimus
nro

2.

3.

4.

Vaatimus

Huomioitu Lisäselvitys

Tarjouksessa on käytettävä oheisia
tarjousliitteitä (liitteet 1-2).
Tarjouksessa tulee käyttää
tarjouslomakeliitteessä (liite 2)
käytettyjä yksiköitä (ml, g, kpl, pari jne.).
Tarjottujen tuotteiden pakkauskoko voi
poiketa enintään 20 %
tarjouslomakeliitteessä mainituista. Sitä
suuremmista poikkeamista YTHS
pidättää oikeuden arvioida tuotteen
hyväksyttävyyttä. Mikäli pakkauskokoa
ei ole mainittu, voi toimittaja valita
pakkauskoon.
Tarjottavien tuotteiden tulee olla EUdirektiivin mukaisia, CE-merkinnällä
varustettuja ja niistä tulee olla
potilasturvallisuustiedotteet, mieluiten
sähköisenä. Tarveaineiden tarkemmat
ehdottomat vaatimukset on lueteltu
hinnoittelulomakkeella (liite 2).

☐

☐

☐

-

3.3 Hinnat ja niiden voimassaolo
Vaatimus
nro
5.

6.

7.

8.

Vaatimus

Huomioitu

Volyymituotteiden arvonlisäverottomat
kiinteät hinnat tulee ilmoittaa
hinnoittelulomakkeella (liite 2).
Hintavaraumia ei hyväksytä, eikä muulla
tavalla ilmoitettuja hintoja oteta
huomioon.
Muista kuin volyymituotteista tulee
tarjoukseen liittää nettohinnasto
samoilla tarjouspyynnön ehdoilla.
Nettohinnaston apuna voi käyttää
YTHS:n tarvikkeiden ja tarveaineiden
vuosikulutustietoja (liite 4).
Nettohinnaston volyymituotteiden
ulkopuoliset tuotteet valitaan tämän
tarjouskilpailun perusteella
tuoteryhmittäin valituilta toimittajilta.
Kaikkien tarjottujen hintojen tulee olla
kiinteinä voimassa ensimmäisen
sopimusvuoden ajan, jonka jälkeen
toimittaja voi esittää tilaajalle
perustellusta syystä hinnan muutosta,
kuitenkin enintään yleistä
kustannuskehitystä
(kuluttajahintaindeksi) vastaavasti.
Esitykset muutoksista ja selvitys
kustannuskehityksen ja
hinnanmuutoksen syistä on esitettävä
kirjallisesti vähintään neljä (4) kuukautta
ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.
Perustellusta syystä tuotteiden hintoja
voidaan korottaa enintään kerran
vuodessa.
Tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki
käsittely-, toimitus- ja
kuljetuskustannukset.

☐

Lisäselvitys

☐

☐

☐

3.4 Ympäristöasioiden huomioon ottaminen
Vaatimus
nro
9.

Vaatimus

Huomioitu Lisäselvitys

Mikäli tarjoajalla on käytössä
ympäristöhallintajärjestelmä, se
pyydetään ilmoittamaan
tarjouslomakkeella. Jos sellaista ei ole,
pyydetään esittämään lyhyt selvitys
siitä, miten tuotteiden elinkaaressa on
pyritty ottamaan huomioon

☐

ympäristöasiat.

3.5 Sopimus- ja toimitusehdot
Vaatimus
nro
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Vaatimus

Huomioitu Lisäselvitys

Tarjoajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman
YTHS:n lupaa.
Tarjoaja hyväksyy Julkiset
hankintaehdot (JYSE 2014 Palvelut ja
JYSE 2015 Tavarat) sopimuksen pohjaksi
niiltä osin, kuin tarjouspyynnöstä ei
muuta johdu.
Laskutuksen tulee tapahtua jälkikäteen
kuhunkin toimipisteeseen erikseen.
Laskua koskevat huomautukset tehdään
14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on
saanut tietoonsa laskun perusteet.
Maksuehto 30 päivää hyväksytystä
toimituksesta.
Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/maksuja yms. ei hyväksytä.
Viivästyskorko saa olla enintään
korkolain mukainen.
Hinta sisältää kaikki vaatimuksien
toteuttamisesta tarjoajalle syntyvät
kustannukset.
Tuotteiden toimitusaika tilauksesta saa
olla enintään neljä (4) arkipäivää.
Jos toimitus viivästyy sovitusta neljästä
(4) arkipäivästä, tilaajalla on maksuton
oikeus perua toimitus ja tilata se toiselta
toimittajalta.
Toimitusosoitteisiin voi tulla vähäisiä
muutoksia sopimuskauden aikana.
Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja
sen maksaa toimittaja.

☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

4. Tarjousten vertailu

OHJEET

TARJOAJAN VASTAUKSET

Tarjousvertailun perusteella valitaan soveltuvuusehdot
täyttäneiden tarjoajien tarjouspyynnön mukaisista
tarjouksista edullisin.

4.1 Tarjoajien valinnat tehdään tuoteryhmittäin.
Tuoteryhmät ovat 1 Yleisterveyden hoitotarvikkeet ja
tarveaineet ja 2 Laboratoriotarvikkeet ja tarveaineet.
Kumpaankin tuoteryhmään valitaan kolme (3) tai
useampia toimittajia siten, että kaikille tuotteille
saadaan toimittaja.
4.2 Hintavertailussa otetaan huomioon
tarjouslomakkeen vuosikulutusarvion mukainen
volyymituotteiden kokonaishinta.

Hintatiedot täytetään vertailulomakkeelle (liite 2),
jolla erillisillä sivuillaan
-

TR1

-

TR2

5.

VOIMASSAOLOAIKA,
EHTOJEN HYVÄKSYMINEN,
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

☐ Kyllä
Tarjous on voimassa 30.8.2016 asti

☐ Ei
Ohje: Tarjoajan hyväksyttävä ehdot
Tarjoaja hyväksyy hankintamenettelyä koskevat
ehdot.

☐ Kyllä
☐ Ei

____________________ ___.______kuuta 2016
Paikka ja päivämäärä

_____________________________________

Allekirjoitus, nimenselvennys ja asema yrityksessä

