Tarjouspyyntö - Kannettavien tietokoneiden
(Chromebook) hankinta
Liite 2: Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tarjoajan tulee täyttää tällä lomakkeella kirjatut tarjoajan soveltuvuusehdot. Tarjoajan tulee
antaa vakuutus siitä, että se täyttää asetetut ehdot. Vakuutus annetaan liitteessä 3.
Hankintayksikkö voi pyytää tarjouskilpailun voittajalta kirjalliset selvitykset ehtojen
täyttymisestä.
Tarjoajan rekisteröintiä koskevat vaatimukset:
Yritys on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/ 1993)
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.
Vaatimusten täyttymisen selvittäminen ennen sopimuksen solmimista
1. Tarjoajan Y-tunnus merkitään liitteeseen 3
2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain (1501/ 1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.
3. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-,
ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla
tarjoajan itsensä laatima.
Hankintayksikkö voi tarkistaa kohtien 1. - 3. tiedot YTJ-tietojärjestelmästä
Tarjoajan rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevat vaatimukset:
1. Yrityksellä ei saa olla verovelkaa, josta ei ole verottajan kanssa sovittua
maksusuunnitelmaa.
2. Yrityksellä ei saa olla maksamattomia eläkevakuutusmaksuja, josta ei ole sovittu
maksusuunnitelmaa eläkevakuutusyhtiön kanssa.
3. Tarjoajalla tulee olla vähintään niin suuri vastuuvakuutus, että se kattaa tässä
hankinnassa Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneet
vahingot ja sen on oltava riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden
ja muilta ehdoiltaan vastattava tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä.
Vaatimusten täyttymisen selvittäminen ennen sopimuksen solmimista
Verot ja maksut

Hankintayksikkö tarkistaa Verovelkarekisteristä, onko tarjoajalla verovelkaa. Jos tarjoajalla
on verovelkaa, pyytää hankintayksikkö tarjoajaa toimittamaan todistuksen verojen
maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty. Koska verovelkarekisteristä on todettavissa ainoastaan, että
yrityksellä ei ole 10 000 euroa tai enemmän verovelkaa, voi hankintayksikkö pyytää yritystä
toimittamaan hankinnan kohteesta riippuen verotodistukset, vaikka verovelkaa rekisterissä ei
näkyisikään.
Eläkevakuutusmaksut
Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvityksen siitä, että eläkevakuutusmaksujen
suorittamisvelvollisuutta ei ole tai erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty.
Vastuuvakuutus
Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan vakuutusyhtiön todistuksen vastuuvakuutuksen
voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista.

Ulkomaalaisten tarjoajien tulee toimittaa vastaavat tiedot.
Tarjoajan teknistä ja ammatillista soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja selvitykset:
Tarjoajan tulee asettaa yhteyshenkilö, joka vastaa palvelun toteutumisesta asiakkaan
suuntaan.

