LIITE 2
TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET
Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä
Tarjoajan nimi: ___________________________________________
Tarjoajan tulee ilmoittaa kaikkien alla olevien vaatimusten kohdalle vastaus ”kyllä” tai ”ei” siten, että
”kyllä” tarkoittaa vaatimuskohdassa ilmoitetun vaatimuksen täyttyvän. Kaikkiin kohtiin tulee vastata
”kyllä”, jotta tarjoaja täyttää asetetut vaatimukset. Jos tarjoaja vastaa johonkin kysymykseen ”ei” tai
jättää kokonaan vastaamatta, tilaaja voi katsoa, että tarjoaja ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vaatimuksia, minkä perusteella hankintayksikkö sulkee tarjoajan ja sen tarjouksen tarjouskilpailusta. Tarjoaja vastaa siitä, että tämä lomake on selvästi täytetty ja että siitä ilmenee selvästi alla mainittujen ehtojen täyttyminen. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa
muuttaa.
Tarjoajan tulee ilmoittaa lomakkeen lopussa se sähköpostiosoite, johon hankintaa koskevat päätökset voidaan hankintalain 75 §:n mukaisesti lähettää ja josta tarjoajan myös muutoin tarvittaessa tavoittaa. Tarjoajan katsotaan sähköpostiosoitteen ilmoittamisella hyväksyneen hankintapäätöksen sähköisen tiedoksi
antamisen ja muiden pyyntöjen lähettämisen tarjoajalle tähän sähköpostiosoitteeseen.

TARJOAJAA KOSKEVA VAATIMUS

TÄYTTYYKÖ
VAATIMUS?
Kyllä

Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.
Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset
hankinnan toteuttamiseen.
Tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut ja verot.
Tarjoajan taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin seuraavasta rikoksesta:
 rikoslain (39/1889) 17 luvun 1 a §:n mukainen osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan;
 rikoslain 16 luvun 13 §:n mukainen lahjuksen antaminen, 16 luvun 14 §:n mukainen törkeä lahjuksen antaminen tai 30 luvun 7 §:n mukainen lahjominen elinkeinotoiminnassa;
 rikoslain 29 luvun 1 §:n mukainen veropetos tai 29 luvun 2 §:n mukainen törkeä
veropetos, 29 luvun 5 §:n mukainen avustuspetos, 29 luvun 6 §:n mukainen törkeä avustuspetos, 29 luvun 7 §:n mukainen avustuksen väärinkäyttö;
 rikoslain 32 luvun 6 §:n mukainen rahanpesu tai 32 luvun 7 §:n mukainen törkeä
rahanpesu; taikka
 rikoslain 47 luvun 3 a §:n mukainen kiskonnantapainen työsyrjintä.
Tarjoajaa ei ole em. rikosten johdosta tuomittu rikoslain 9 luvussa tarkoitettuun yhteisösakkoon.
Tarjoajaa ei ole tuomittu myöskään muussa valtiossa kuin Suomessa edellä mainittuja
rikoksia vastaavista rikoksista lainvoimaisen tuomion perusteella.

Ei
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Tarjoajalla on voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus viimeistään sopimuskauden alkaessa. Vakuutus kattaa kaikki palvelun tuottamisessa asiakkaalle, tilaajalle,
kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot.
Lisäksi tarjoajalla on lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutukset viimeistään sopimuskauden alkaessa.
Tarjoaja sitoutuu tarjouksessaan tarjouspyynnön ehtojen ja sitä täydentäen asiassa noudatettavien JYSE 2014 Palvelut -ehtojen noudattamiseen.
Tarjoaja nimeää tilaajalle palveluvastaavan, jonka tehtäviin kuulu toimia tilaajan yhteyshenkilönä palvelun laatuun ja toteuttamiseen liittyvissä asioissa.

Tarjoaja sitoutuu kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana hankinnan tekijän pyynnöstä esittämään
hankinnan tekijälle ne todistukset, jotka tämä ilmoitus korvaa, sekä mahdolliset muut soveltuvuusvaatimusten tarkistamiseen tarpeelliset selvitykset, jos hankinnan tekijä katsoo niiden esittämisen tarpeelliseksi. Hankinnan tekijä esittää tätä koskevan pyynnön tarjoajille tarvittaessa erikseen.

Tarjoajan sähköpostiosoite, johon hankintaa koskevat päätökset voidaan lähettää hankintalain 75 §:n mukaisesti:
_____________________________________________________

Tarjoajan yhteyshenkilön nimi ja muut yhteystiedot siltä osin kuin ne poikkeavat edellä esitetystä:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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