Arkistolaitoksen arkistotilavaatimukset
(AL/19699/07.01.01.00/2012) keskeisiltä osilta täyttävät
arkistotilat
Aineiston pakkaaminen tilaajan tiloissa toimittajan
kuljetuslaatikoihin
Aineiston kuljetus 3 eri osoitteesta Helsingissä arkistohotelliin
Luettelotietojen siirtäminen taulukkomuodossa sähköpostilla
tilaajalle
Toimittaja tekee tilaajalle vuosittain hävitysehdotuksen
hävitettävistä asiakirjoista.
Toimittaja hävittää asiakirjat tietosuojan vaatimusten
mukaisesti saatuaan luvan tilaajalta.
Hävittämistodistukset Kuvalle
Tilaajalla on mahdollisuus toimittaa saman sopimuksen
puitteissa lisää asiakirjaeriä.
Aineistoon kohdistuvat tiedonhaut 10 kpl / kk
Asiakirjojen skannaaminen ja jakaminen tilaajan
yhteyshenkilölle sähköpostilla 10 kpl / kk
Asiakirjojen skannaaminen ja jakaminen Kuvan
yhteyshenkilölle USB-muistitikulla 10 kpl / kk

Hinta ( jos
ei sisälly
kokonaishi
ntaan)

Ei

Vähimmäiskriteerit

Kyllä

Arkistohotellipalvelun hankinta Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle
Tarjouspyynnön / tarjouksen liite
Päiväys:
Toimittaja:
Toimittajan yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisäselvitys

Jos on puutteita, mitä

Asiakirjojen kuljettaminen tilaajan yhteyshenkilölle viimeistään
tilauspäivää seuraavana arkipäivänä ja nouto takaisin, 10 kpl /
kk
Tilaajan yhteyshenkilöllä oikeus tehdä tiedonhakuja
asiakirjoista arkistohotellin tiloissa
Tilaaja voi tehdä tietopyynnöt ja asiakirjatilaukset verkossa
toimittajan tietojärjestelmässä selainpohjaisessa
käyttöliittymässä.
Toimittaja ottaa tietopyyntöjä vastaan ja vastaa niihin kaikkina
arkipäivinä.
Tilaajalla oikeus siirtää osa aineistosta muuhun
säilytyspaikkaan / arkistoon ilman sopimuksen purkamista.
Aineiston siirto arkistohotellista muuhun arkistoon
(pakkaaminen + kuljetus)
Sopimuksen irtisanomisaika tilaajan irtisanoessa 1 kk
Sopimuksen irtisanomisaika toimittajan irtisanoessa 6 kk
Kriteerinä hinta
Kokonaishinta
Aineiston säilyttäminen (määrä n. 250 hm), hyllymetri /
kuukausi
Yli menevät tiedonhaut
Skannaaminen tietopalvelun yhteydessä
Toimittaja luetteloi aineiston tietojärjestelmäänsä
Muut kriteerit
Luettelointitietojen siirto tilaajan taulukoista toimittajan
tietojärjestelmään
Tilaajalla mahdollisuus syöttää luettelointitiedot
selainpohjaisessa käyttöliittymässä toimittajan tietokantaan
Luettelotietojen siirtäminen toimittajan tietojärjestelmästä
tilaajan osoittamaan tietojärjestelmään

Työaikaan vai yksikkömäärään perustuva hinta
Työaikaan vai yksikkömäärään perustuva hinta
Työaikaan vai yksikkömäärään perustuva hinta

Kuvalla mahdollisuus tuottaa itse arkistoluetteloraportti
arkistohotellin tietojärjestelmästä
Hävitysehdotuksen tuottaminen tietojärjestelmästä tilaajan
hyväksyttäväksi, hyväksyminen järjestelmässä
Hävittämisluetteloiden siirto toimittajan tietojärjestelmästä
rajapinnan kautta tilaajan osoittamaan säilytysjärjestelmään
Tilaajalla mahdollisuus tuottaa järejstelmästä tulostettavaksi
(pdf/a) raportti, joka todentaa valtuutukset ja hävittämisen.
Asiakirjojen skannaaminen ja jakaminen tilaajan
yhteyshenkilölle toimittajan suojatussa järjestelmässä tai
turvasähköpostilla 10 kpl / kk
Aineistoa koskevan datan siirtäminen tilaajan osoittamaan
järjestelmään sopimuksen päättyessä.
Toimittaja käyttää alihankkijoita.
Toimittaja on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani -palveluun.

Jos, niin mihin palvelun osiin ja ketä

