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Tarjousnimike  JÄÄKIEKKOKAUKALO (3 KPL)  

Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.  
 
OHJE  

• Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn lomakkeen 
liitteineen.  

• Lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa.  
• Soveltuvuuslomakkeen liitteenä ei ole sallittua toimittaa mitään muuta ylimääräistä materiaalia kuin 

tässä soveltuvuuslomakkeessa pyydettyjä liitteitä.  
 

I TARJOAJAN TIEDOT  

Tarjoajayrityksen toiminimi        

Yrityksen osoite        

Yritystunnus        

Yhteyshenkilön nimi        

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite         

Yhteyshenkilön puhelinnumero         

Yrityksen sähköinen yhteystieto, johon pää-
tös voidaan antaa tiedoksi  

      

Liike- ja ammattisalaisuuksien ilmoittami-
nen  

Mikäli tarjoajan tarjous sisältää luottamuk-
sellisia liike- ja ammattisalaisuuksia, tällai-
set tiedot on toimitettava erillisellä liitteellä 
ja tällaiseen liitteeseen on laitettava mer-
kintä ”Luottamuksellinen”. Salassa pidettä-
vät liitteet on numeroitava ja liitteiden nu-
merot on ilmoitettava viereisessä pys-
tysarakkeessa.   

Tarjoajan on esitettävä kunkin luottamuk-
sellisen tiedon osalta peruste, jonka joh-
dosta hankintayksikön on käsiteltävä tietoa 
luottamuksellisena.  

Salassa pidettävät liitteet       

 

(Yritystä pyydetään ottamaan huomioon, että kukin sa-
lassa pidettävä liite on eroteltava julkisista liitteistä 
merkinnällä ”Luottamuksellinen”).  
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Soveltuvuuslomakkeen liitteenä ei ole toimi-
tettu mitään muuta kuin tässä soveltuvuus-
lomakkeessa pyydettyjä liitteitä.  

Kyllä  (merkitkää ”X”)  

II TARJOAJAN JA ALIHANKKIJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  
 

Ohje kohdan II täyttämiseksi:  
 

Vastatkaa kaikkiin tarjoajan ja alihankkijan soveltuvuutta koskeviin kohtiin, numeroikaa liitteet lomak-
keen ohjeen mukaisesti sekä liittäkää soveltuvuuslomakkeenne liitteeksi kussakin kohdassa pyydetty 
liite. Alihankkijan osalta pitää esittää vastaavat selvitykset.  

 Mikäli tarjoaja on liittynyt Luotettava Kumppani palveluun (tilaajavastuu.fi) ja tilaajavastuulain 
mukaiset tiedot ovat saatavilla kyseisestä palvelusta viimeistään tarjousten viimeisenä jättö-
päivänä eli valinnut kohdan 1.1, tämän ei tarvitse toimittaa kohdassa 1.2 pyydettyjä todistuk-
sia ja selvityksiä.  

 Ulkomaisen yrityksen on toimitettava kohdassa 1.2 vaadituista selvityksistä ja todistuksista 
suomenkieliset vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella 
tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.  

 Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa soveltuvuuteen liittyvät asiakirjat myös hankinta-
menettelyn aikana.  

 Jos tarjous jätetään ryhmittymänä (kaksi tai useampi yritys jättää tarjouksen yhdessä), kai-
kista ryhmittymän yrityksistä on toimitettava tarjoajan soveltuvuudesta vaaditut tiedot ja selvi-
tykset.  

 Tarjoajan huomiota kiinnitetään siihen, että hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjoaja 
hankintamenettelyn ulkopuolelle, jos tarjoaja ja/ tai sen alihankkija ei täytä tarjoajan soveltu-
vuudelle asetettuja vaatimuksia.  

 Tarjoajan huomiota kiinnitetään siihen, että hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjo-
ajan tarjouskilpailun ulkopuolelle puuttuvien tai vanhentuneiden selvitysten perusteella.  

 Huom! Liitteet / selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen 
viimeisestä jättöpäivästä lukien.  
 

 
 

TARJOAJAN JA ALIHANKKIJAN SOVELTUVUUTTA KOSKE-
VAT VAATIMUKSET  

VASTAUKSET  

1 TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET  

 Kohdat 1.1 ja 1.2 ovat vaihtoehtoisia. Mikäli tarjoaja vastaa kohtaan 1.1 ”Ei” eli ei ole liittynyt 
Luotettava kumppani palveluun (tilaajavastuu.fi), tarjoaja vastaa kohtiin 1.2.1 – 1.2.4 ja toimit-
taa kohdissa edellytetyt selvitykset. 
Luotettava kumppani palveluun (tilaajavastuu.fi), tarjoaja vastaa kohtiin 1.2.1 – 1.2.4 ja toimit-
taa kohdissa edellytetyt selvitykset.  

1.1 Tarjoaja/ alihankkija on liittynyt Luotettava Kumppani  
palveluun  
      (www.tilaajavastuu.fi)  
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Tarjoaja on liittynyt Luotettava Kumppani palveluun (tilaajavastuu.fi) ja 
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ovat saatavilla palvelusta viimeis-
tään tarjousten viimeisenä jättöpäivänä.  

Kyllä  (merkitse x)  

Ei  (merkitse x)  

TAI  

1.2 Tarjoaja/ alihankkija ei ole liittynyt Luotettava kumppani palveluun (tilaajavastuu.fi)  

1.2.1 REKISTERIT  

Tarjoaja/ alihankkija on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperin-
tälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 
sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, 
jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.  

Kyllä  (merkitse x)  

Toimittakaa kaupparekisteriote [tai mikäli tarjoaja tai alihankkija ei kuulu 

kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai arvonli-
säverovelvollisten rekisteriin, toimittakaa selvitys rekisteröimättömyyden perus-

teista] ja numeroikaa se tarjouksenne liitteeksi.  

 

Liite nro:        

(numeroikaa liite tähän)  

1.2.2 VEROT  

Tarjoaja on suorittanut veronsa tai tarjoajalla tulee olla veronsaajan hy-
väksymä maksusuunnitelma.  

 

Kyllä  (merkitse x)  

Toimittakaa todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus 
taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä 
maksusuunnitelma on hyväksytty ja numeroikaa se tarjouksenne liit-
teeksi.  

Liite nro:        
(numeroikaa liite tähän)  

1.2.3 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  

Tarjoaja/ alihankkija on suorittanut eläkevakuutusmaksunsa ja muut la-
kisääteiset maksunsa taikka erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja kos-
keva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty.  

Kyllä  (merkitse x)  

Toimittakaa todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkeva-
kuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma 
on tehty ja numeroikaa se tarjouksenne liitteeksi.  

 

Liite nro:        
(numeroikaa liite tähän)  

2 MUUT TARJOAJAN/ ALIHANKKIJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

2.1 HANKINTALAIN 53 JA 54 §:N MUKAISET POISSULKEMIS-  
      PERUSTEET  

Tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä koske hankintalain 53 ja 54 §:n mukaiset 
poissulkemisperusteet.  

 
 

Kyllä  (merkitse x)  
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2.2. TEKNINEN SUORITUSKYKY JA AMMATILLINEN PÄTEVYYS 
 
Tarjoajalla on kokemusta vähintään 3:sta 5-akselisen CNC-työstöko-
neen toimituksesta viimeisen 3 vuoden aikana. 

 
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys edellä kerrotuista toimituk-
sista ajankohtineen ja vastaanottajatietoineen. 

 

 

 

III HANKINNAN KOHDETTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  (TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3) 
 

OHJE:  

 Vastatkaa kaikkiin hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia koskeviin kohtiin merkitsemällä ”x” 
pystysarakkeen kohtaan ”Kyllä”.  

 Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia sopimusehtoja.  

 Tarjoajan huomiota kiinnitetään siihen, että hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyn-
nön vastainen tarjous.  

HANKINNAN KOHTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET  VASTAUKSET  

1. HANKINNAN KOHTEITA KOSKEVIIN VAATIMUKSIIN SITOUTUMINEN  

Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteltyihin vaati-
muksiin ja sitoutuu toimittamaan hankinnan kohteet tarjouspyynnön ja sen 
liiteasiakirjojen mukaisesti. Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevan 
hankinnan kohteiden kuvauksien vaatimukset.  

 

 

Kyllä  (merkitse x)  

2. SOPIMUSEHDOT  

Tarjoaja on tutustunut julkisten hankintojen yleisiin tavarahankintoja koske-
viin sopimusehtoihin (JYSE 2014 Tavarat) ja hyväksyy ne hankinnan sopi-
musehdoiksi, jollei tarjouspyynnössä tai sen liitteissä ole toisin mainittu.  
Huom! Tarjoukseen ei ole sallittua liittää tarjoajan omia sopimusehtoja.  

 

 

Kyllä  (merkitse x)  

3. HANKINNAN KIELI  

Hankinnassa käytettävä kieli on suomi.  
Kyllä  (merkitse x)  

4. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO  

Tarjous on sitovana voimassa vähintään 120 päivää tarjouksen viimeisestä 
jättöpäivästä.  

Kyllä  (merkitse x)  
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IV SOVELTUVUUSLOMAKKEEN LIITTEET  

Tarkistakaa, että kaikki kohdat tässä soveltuvuuslomakkeessa on täytetty ja 
että tämän soveltuvuuslomakkeen lisäksi tarjoaja on toimittanut liitteenä:  

Mikäli tarjoaja ei ole liittynyt Luotettava Kumppani palveluun (tilaajavas-
tuu.fi) tai tarjoaja on liittynyt palveluun, mutta tilaajavastuulain mukaiset sel-
vitykset eivät ole saatavilla kyseisestä palvelusta viimeistään tarjousten vii-
meisenä jättöpäivänä, tarjoaja toimittaa soveltuvuuslomakkeen liitteenä:  

 [Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista]  

 Kaupparekisteriote  

 Verotodistus  

 Todistus eläkevakuutusmaksuista  

Kyllä  (merkitse x)  

 

V SOVELTUVUUSLOMAKKEEN ALLEKIRJOITTAMINEN  

Soveltuvuuslomakkeen allekirjoitus ja päiväys  
(Soveltuvuuslomakkeen on allekirjoittanut tarjoajan puolesta henkilö, jolla on siihen laillinen oikeus)  

Paikka ja aika        

Allekirjoitus   

Nimenselvennös        
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