Kolhon kyläyhdistys ry

TARJOUSLOMAKE LIITE 1

VALOKUITUVERKON RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO, MÄNTTÄ-VILPPULAN KOLHON
ALUEELLA, KARTTALIITTEEN MUKAISELLA ALUEELLA

1. TARJOUKSEN TEKIJÄ

Nimi

Osoite

Puhelin

Y-tunnus

Tarjoajan yhteyshenkilön tiedot

SELVITYS 1. YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET SELVITYS

Selvitys
Selvitys siitä, että Tarjoaja on merkitty
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin
sekä arvonlisäverolain mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
Selvitys siitä, että Tarjoja on merkitty
kaupparekisteriin
Selvitys siitä, että yrityksellä ei ole
verotustietojen julkisuudessa ja salassapidosta
annetun lain (1364/1999) 20 b §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettua verovelkaa tai
viranomaisen antama selvitys verovelan
määrästä
Todistus siitä, että Tarjoaja on huolehtinut
eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai että
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty
Tarjoajan on noudatettava olemassa olevaa
työehtosopimusta ja mikäli työehtosopimusta ei
ole, muuten kohtuullisia työehtoja. Tarjoajan on
annettava selitys työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Tarjoajan selvitys rakennusalalla lakisääteisen
Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
Tarjoajan selvitys lakisääteisen työterveyshuollon
palvelujen järjestämisestä henkilöstölle

Kyllä

Ei

Liitteenä selvitys, joka
on merkitty numerolla

SELVITYS 2. TARJOAJAN TALOUDELLINEN TILANNE JA REFERENSSIT

Tarjoajan tulee antaa liitteenä olevalla tarjouslomakkeella kohdassa ” Selvitys 2” selvitys siitä, että
Tarjoajalla on urakan laatu, toteutustapa ja laajuus huomioon ottaen riittävästi kokemusta vastaavien
valokuituverkostojen rakentamis- ja ylläpitourakoiden toteuttamisesta.
Riittävänä kokemuksena pidetään sitä, että tarjoajan liikevaihto on ollut yhtenä kolmen viimeisen vuoden
aikana päättyneellä korkeintaan 12 kuukauden tilikaudella vähintään 2 000 000€ ja Tarjoajalla on
kokemusta valokuituverkon rakentamis- ja ylläpitourakasta. Lisäksi edellytetään, että Tarjoajan
omavaraisuusaste edellisellä tilikaudella on ollut vähintään 30%.
Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa jäljennös kolmen viimeisen vuoden aikana valmistuneesta
tilinpäätöksestä ja luettelo referenssikohteista.

Tarjoajan nimi ___________________________________________________________

SELVITYS 3. Tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset

Ohje: Tarjoajan tulee täyttää tämä lomake. Tarjoajan tulee vastata kaikkiin kohtiin ” kyllä”, jotta tarjous
voidaan hyväksyä tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ”ei ” jonkin vaatimuksen osalta, Tilaajan
velvollisuutena on hylätä tarjouksenne.

Tarjoajan nimi ______________________________________________

Vaatimus
Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt hankintaa koskevat vaatimukset sekä
tarjouskilpailun aikana tarjouspyyntöön tehdyt täsmennykset
Tarjoaja on pyrkinyt laatimaan tarjouksensa hankintailmoituksessa ja
tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Tarjoaja hyväksyy tulkinnan, jonka
mukaisesti tarjouspyynnössä ilmoitetut vaatimukset ja sopimusehdot ovat
ensisijaisia ja ohittavat tulkintajärjestyksessä tarjoajan tarjoukseensa
mahdollisesti lisäämät tarjouspyyntöaineistosta poikkeavat ehdot.
Urakkahinta ja liittyjiltä perittävät maksut on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteen 1
mukaisesti ja pyydetyssä muodossa
Tarjous on suomenkielinen ja voimassa vähintään 31.12.2019 saakka
Tarjouksen on allekirjoittanut nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö
Tarjoaja vastaa rakennettavasta verkosta ja sen ylläpidosta
Tietoyhteiskuntakaaren ja Viestintäviraston määräysten mukaisesti koko
sopimusajan (6 vuotta)

Kyllä

Ei

SELVITYS 4. Urakka- ja palveluhintalomake

Tarjouksessa käytettävä liittyjämäärä on 109 liittyjää.
Kaikki hinnat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %)

1. Urakkahinta
Kokonaishinta valokuituverkon rakentamiselle laitteineen ja tarvikkeineen sisältäen seuraavat osaalueet:

1.1. Verkon rakentaminen _____________€
1.2. Aktiivilaitteet ja tarvikkeet _____________€
1.3. Tontin osan rakentaminen _____________€ (ei tukikelpoinen)
1.4. Yhteensä _____________€

2. Kertamaksut
Loppuasiakkailta perittävät kertamaksut
2.1. Internet palvelun avausmaksu _____________€/liittymä
2.2. Kuituverkon päätelaite _____________€/liittymä
2.3. Päätelaitteen asennus _____________€/liittymä
2.4. Yhteensä _____________€/liittymä

3. Kuukausimaksut
Tilaajalta ja loppuasiakkailta perittävät kuukausimaksut peruspalveluista.
3.1. Ylläpito, huolto ja asiakaspalvelu ____________€/liittymä/kk
3.2. Internet-yhteys 50/10 Mbit/s ____________€/liittymä/kk
3.3. Laskutuspalvelu ____________€/liittymä/kk
3.4. Yhteensä ____________€/liittymä/kk

Vertailuhinta
1.4. Yhteensä ______________€
2.4. Yhteensä (liittyjämäärä x 2.4.) ______________€
3.4. Yhteensä (liittyjämäärä x 3.4. x 60 kk) ______________€
Vertailuhinta (tarjousten vertailu) ______________€

SELVITYS 5 LIIKE JA AMMATTISALAISUUDET

Tarjoajan nimi ___________________________________________

KYLLÄ

EI

Tarjous sisältää liike- tai
ammattisalaisuuksia, jotka on
ilmoitettu erillisellä liitteellä

Liike- tai ammattisalaisuuksien liitteen numero/ numerot __________

TARJOAJA

Olemme tutustuneet tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudumme toteuttaman edellä mainitussa
tarjouspyynnössä määritellyn valokuidun rakentamis- ja ylläpitourakan mainituin ehdoin.

Päiväys _______________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys _________________________________________

