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Myrskylän kunnan Kirkonkylän koulun siivouspalvelujen hankinta ajalle 1.7.2017 30.6.2019 (+ kahden vuoden optio ajalle 1.7.2019 – 30.6.2021)

Tarjoamme siivouspalvelua tarjouspyynnössä mainituin ehdoin siten täydennettynä kuin tästä tarjouksesta ilmenee.
Tarjouksen jättämällä tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset
ja toimittaa tarjouksen liitteenä pyydetyt todistukset ja selvitykset kelpoisuuden todentamiseksi.
Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.

1. Tarjoajan perustiedot

Tarjoaja

Y-tunnus

Osoite

Postinumero ja -paikka

Puhelinnumero

Sähköposti

Vastuuhenkilö

Osoite
sähköiselle tiedoksiannolle
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2. Tarjoushinnat (alv 0 %)

Kohde

Hinta €/kk (alv 0 %)

Hinta (alv 0 %)
Perussiivous

Kirkonkylän koulu

Ylläpitosiivous
(päivittäin – kuukausittain
tehtävät työt). Yksi (1)
vuosi = 12 kuukautta
€/kk

Erikseen tilattavien töiden hinta
Erikseen tilattavat työt

arkisin klo 7.00 – 18.00

muuna aikana

€/h

€/kerta

€/h

3. Resurssit/Työtunnit

Kirkonkylän koulu

Työtuntien määrä /kk

Työtuntien määrä/vuosi

ylläpitosiivous

perussiivous

h/kk

h/kerta

4. Alihankkijat

Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palveluntuottaja vastaa
alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa.
Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa. Selvityksen voi antaa erillisellä liitteellä.
Palveluntuottaja käyttää alihankkijoita
Ei
Kyllä, selvitys erillisellä liitteellä, nro
tai
Selvitys:
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5. Tarjoukseen liitettävät asiakirjat
Tarjouksen liitteenä ovat seuraavat todistukset / selvitykset:
Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista
TAI
verovelkatodistus ja veroviranomaisen selvitys maksusuunnitelmasta

Kyllä, tarjouksen liitteenä, nro

Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksujen
suorittamisesta

Kyllä, tarjouksen liitteenä, nro

Ei

Ei

Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista

Kyllä, tarjouksen liitteenä, nro
Ei

Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta
tai keskeisistä työehdoista.

Selvitys:

TAI tarjouksen liitteenä, nro

Ei

Selvitys palvelutoiminnan vastaavan työjohdon ja siivoushenkilöstön alan koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Selvitys erillisellä liitteellä, nro

Työsuunnitelmat määritetyn puhtaustason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sisältäen selvitykset konekannasta.

Selvitys erillisellä liitteellä, liite nro

Laadunvarmistus ja toiminnan kehittäminen
Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitykset laadunvarmistus vaatimusten täyttymisestä. Tarjouspyyntö
kohta 4.2.2.

Selvitys erillisellä liitteellä nro

6. Laskuttaminen

Tarjoaja sitoutuu suorittamaan laskutuksen verkkolaskutuksena

Kyllä
Ei

7. Tarjouksen voimassaoloaika
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Tarjous on voimassa
saakka (vaatimus vähintään 3 kk tarjouspyynnössä ilmoitetusta
viimeisestä vastaanottopäivästä lukien).

Allekirjoitus ja päiväys
Paikka________________

________________________
Nimen selvennys

.

. 2017

