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LIITE 2 TARJOUSLOMAKE 

 
Tämä lomake on palautettava täytettynä ke 10.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen 
hanna.haaksi@pssry.fi. 
 

Tarjoajan tiedot 

Nimi ja Y-tunnus:       

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot:       

@:       

puh.       

Sähköpostiosoite, johon kilpailutusta koskevat 
päätökset voidaan antaa tiedoksi. 

      

Sisältääkö osallistumishakemuslomake liike- tai 
ammattisalaisuuksia? 

Kyllä  Ei  

Jos Kyllä, tarkenna, miltä osin:       

Ryhmittymänä osallistuminen 

Tarjoaja voi osallistua kilpailuun yhteisvastuullisesti 
muiden kanssa. Ryhmittymän kaikki jäsenet osallistuvat 
hankinnan toteuttamiseen. 

Osallistumishakemus on tehty ja tarjous 
tullaan tekemään ryhmittymänä: 

Kyllä  Ei  
 
Pyydämme toimittamaan lyhyen selvityksen 
ryhmittymästä tarjouksen mukana. 

Alihankinnan käyttö 

Tarjoaja voi käyttää alihankintaa hankinnan 
toteuttamiseen. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä 
kuten omastaan  

Käyttääkö ehdokas alihankkijaa hankinnan 
toteuttamiseen: 

Kyllä  Ei  

Pyydämme toimittamaan lyhyen selvityksen 
alihankinnasta tarjouksen mukana. 

Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset 

Alla on kuvattu tarjouskilpailuun osallistuvia koskevat pakolliset vaatimukset. Pidä Saaristo Siistinä ry 
tarkastaa voittajan selvitykset ja todistukset ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. 

Hankintalain poissulkuperusteet 

Pidä Saaristo Siistinä ry noudattaa hankintalain 
(1397/2016) poissulkemista koskevia säännöksiä. 

Tarjoaja vakuuttaa, että sitä, sen johtohenkilöä tai 
muuta edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää 
henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisteristä ilmenevällä 
lainvoimaisella tuomiolla hankintalain 80 §:ssä 
kuvatuista rikoksista (mm. lahjuksen antaminen, 
lahjonta, osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän 
toimintaan, ihmiskauppa, veropetos, rahanpesu, 
terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos) tai rikoslain 

 Vakuutamme, että tuomioita ei ole. Meitä 
eivät koske myöskään hankintalain 81 §:ssä 
tarkoitetut harkinnanvaraiset 
poissulkuperusteet. 

Tilaaja tarkastaa selvitykset ja todistukset ennen 
hankintasopimuksen allekirjoittamista. 
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(39/1889) 47 luvun 3 a §:n tarkoittamasta 
kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. 

Tarjoajaa ei rasita myöskään mikään hankintalain 81 
§:ssä tarkoitetuista harkinnanvaraisista 
poissulkuperusteista (mm. konkurssi, 
saneerausohjelma, vakava virhe ammattitoiminnassa, 
verojen ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyönti, 
työlainsäädännön rikkomus, kilpailun vääristäminen, 
väärien tietojen antaminen hankintayksikölle). 

Rekisteritiedot 

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, 
ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 
sekä arvonlisäverolain mukaiseen 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 

Kyllä  Ei  

Tilaaja tarkastaa selvitykset ja todistukset ennen 
hankintasopimuksen allekirjoittamista. 

Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne 

Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. Kyllä  Ei  

Tilaaja tarkastaa selvitykset ja todistukset ennen 
hankintasopimuksen allekirjoittamista. 

Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan 
kokoon ja laatuun nähden riittävät. 

Tarvittaessa tilaaja voi pyytää valitulta toimittajalta 
selvityksiä tämän taloudellisista edellytyksistä. 
Käytännössä tällaisia selvityksiä voivat olla esim. 
tilinpäätöstiedot, Rating Alfa -luokitus ja vastaavat. 

Kyllä  Ei  

 

Tarjoajalla on toimintaansa varten kattava ja 
euromäärältään riittävä vastuuvakuutus. 

Kyllä  Ei  

Tilaaja tarkastaa selvitykset ja todistukset ennen 
hankintasopimuksen allekirjoittamista. 

Tarjousta koskevat tiedot 

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus 

Olemme tutustuneet tarjouspyyntöaineistoon ja 
tarjoamme septisäiliöiden peruskorjauksen 
tarjouspyyntöaineistossa kuvatulla tavalla. 

Sitoudumme tarjouspyynnössä esitettyihin keskeisiin 
sopimusehtoihin ja sopimuksessa noudatettaviin JYSE 
Palvelut -ehtoihin. 

Tarjouksemme mukana ei ole omaa materiaalia, joka 
olisi ristiriidassa em. kanssa. 

 

Kyllä  
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Työsuunnitelma 

Tarjouksemme mukana on alustava, vapaamuotoinen 
työsuunnitelma. 

Työsuunnitelma on tehty tarjouspyynnön vaatimukset 
huomioiden. 

Kyllä  

Työsuunnitelma on liitteenä nro:       

Käynnit urakoitsijan toimipisteessä 

Hyväksymme, että PSS ry:n edustajat sekä PSS ry:n 
valtuuttama valvoja voivat tulla tutustumaan 
septisäiliöiden korjaukseen. 

Käynneistä sovitaan etukäteen yhteistyössä. 

Kyllä  

Korjaustoimipisteen sijainti 

Osoite, jossa tarjoaja suorittaa säiliöiden 
peruskorjauksen. 

      

Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksemme on sitovana voimassa 31.12.2018 
saakka. 

Kyllä  

Hinta € (alv 0 %) per säiliö 

Kokonaishinta per säiliö 

Yhden septisäiliön peruskorjauksen hinta. 

Hinta sisältää säiliön korjauksen tarjouspyyntö-
asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa, laadussa ja 
aikataulussa (sis. myös kuljetuksen). 

Urakoitsija sitoutuu noudattamaan tilaajan asettamia 
sopimusehtoja sekä sopimuskaudella noudatettavia 
julkisten hankintojen yleisiä ehtoja (JYSE Tavarat). 

Takuuaika säiliölle on vähintään kaksi (2) vuotta 
käyttöönotosta. 

      € (alv 0 %) / yksi säiliö 

(Tämä hinta huomioidaan tarjousvertailussa.) 

Optio 

Urakoitsijaa pyydetään antamaan lisähinta pidemmälle 
takuulle. Pidempi takuuaika on viisi (5) vuotta säiliön 
käyttöönotosta, eli urakoitsijan on annettava tässä hinta 
takuuajanjaksolle kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. 

Hinta pyydetään antamaan per yksi säiliö, mutta jos 
PSS ry ottaa pidemmän takuuajan käyttöön, pidempi 
takuuaika koskee kaikkia yhdeksää säiliötä. (Eli 
kaikkien säiliöiden takuuaika on vähintään 2v, ja PSS 
ry:n päätöksellä mahdollisesti 5v.) 

PSS ry arvioi pidemmän takuuajan tarpeellisuuden ja 

Lisähinta takuuajalle 2v-5v 

      € (alv 0 %) / yksi säiliö 

(Ei vaikuta vertailuun.) 
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ilmoittaa option käytöstä ennen korjauksen aloittamista. 

Kuljetushinnan erittely 

Tilaaja pyytää urakoitsijaa erittelemään maantie-
kuljetuksen hinnan (nouto + palautus) per yksi säiliö. 

Kuljetushinta sisältyy yllä annettuun septisäiliön 
peruskorjauksen kokonaishintaan, mutta tilaaja haluaa 
varmistua, että urakoitsijalla on oikeansuuntainen 
käsitys kuljetuksen hinnasta. Kuljetuksen osuutta 
kysytään vain lisätietona. 

      € (alv 0 %) / yksi säiliö 

(Ei vaikuta vertailuun.) 

  
  
 


