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Helsingin kaupunki 

Sosiaali- ja terveystoimi 

Suvi Levy 

PL 6600 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

 

 

 

PIENKEHITYS 2018 
Kiitämme tarjouspyynnöstänne.  

Tarjoamme teille HoitoDW-pienkehitystyötä tarjouspyyntönne mukaisesti (Tarjouspyyntö, Suvi Levy 

8.1.2018).  

 

Tarjouksemme on voimassa 9.2.2018 saakka. 

 

 

TARJOUKSEMME YHTEYSHENKILÖ 

Marjo Salinto 

pääsuunnittelija 

040 746 3430 

marjo.salinto@cgi.com 

CGI Suomi Oy 

Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki 

 

 

 

CGI Suomi Oy 

 

Jani Alatalo     Sohvi Puro 

johtaja      johtaja 

mailto:marjo.salinto@cgi.com
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1 Ratkaisumme 
HoitoDW-pienkehitystyöstä sovitaan yhteisesti (Suvi Levy/Marjo Salinto) HoitoDW-työpalavereissa, 

muissa palavereissa tai sähköpostitse. HoitoDW-pienkehitykseen sisältyy mm. kotisairaalan 

tuotteistusmuutos, ESH:n välillisen konsultaation muutos, lapsiperheiden kotipalvelun Mamut-aineisto, 

rairug-muutos, terveyseroaineistojen mahdolliset muutostyöt ja Suunten Life Caren käyttöönoton vaatimat 

muutokset.  

Kehitystyöhön sisältyy työ määrittelyn tarkistuksesta aina käyttöönottoon asti siltä osin kuin se kussakin 

tehtävässä on tarpeellista (määrittelyn tarkistus, toteutus, testaus, dokumentointi ja käyttöönotto). 

2 Hinnoittelu 
Arvioitu kokonaistyömäärä on 400 tuntia. Tuntihinta on 120 euroa. Työn kokonaishinta on 48 000 euroa. 

Laskutus tapahtuu kuukausittain toteutuneiden työmäärien mukaan. 

3 Toimitusaikataulu 
Työt ajoittuvat ajalle 1.1.2018 - 31.12.2018. 

4 Kaupalliset ehdot 

4.1 Tarjouksen voimassaolo ja kattavuus 

Tarjouksemme on voimassa 9.2.2018 saakka.  

4.2 Verollisuus  

Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset 

maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien 

säännösten mukaisesti. jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste 

muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti. 

4.3 Maksuehto  

Maksuehto on 21 pv netto toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi näistä on 

myöhäisempi. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Mahdolliseen kiinteähintaiseen toimitukseen kuulumattomista tehtävistä laskutetaan kuukausittain 

jälkikäteen toteutuneen mukaisesti toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin. 

4.4 Toimitusehdot  

CGI noudattaa toimituksessa soveltuvin osin JIT2015-sopimusehtoja. Pidätämme oikeuden neuvotella 

sopimuksien yksityiskohdista kanssanne. 

4.5 Tarjouksen siirtäminen  

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä tarjous siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen CGI Suomi 

Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle Suomessa.  
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4.6 Luottamuksellisuus  

Tämä tarjous sekä muut aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi (CGI Internal) tai jotka on 

sellaisiksi ymmärrettävä, kuuluvat CGI -konsernin liike- ja ammattisalaisuuden piiriin, eikä niitä saa 

luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön tai käyttää niitä muihin kuin tämän Tarjouksen mukaisiin 

tarkoituksiin ilman CGI:n lupaa.  

Salassapidon osalta sovitaan mahdollisessa myöhemmässä sopimuksessa tarkemmin erikseen. 
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YKSINOIKEUDELLA VALMISTETTUA JA LUOTTAMUKSELLISTA 

Tämän asiakirjan sisältämä tieto on lain nojalla luottamuksellista ja salassa pidettävää ja tarkoitettu vain CGI:n ja vastaanottajan tietoon. Tätä 

asiakirjaa ei saa ilman CGI:n kirjallista hyväksyntää jäljentää missään muodossa tai mitään teknisiä tai elektronisia keinoja, mukaan lukien sähköiset 

arkistointitavat, apuna käyttäen. Kielto ei koske vastaanottajaa, milloin vastaanottaja jäljentää asiakirjan pelkästään arviointia varten.  


