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EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT
Yrityksen nimi
Yrityksen osoite
Y-tunnus (tai vastaava)
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti
Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite, johon tarjoajien
valintaa koskeva päätös voidaan antaa tiedoksi.

EHDOKKAAN SOVELTUVUUS
VAATIMUKSET

EHDOKKAAN VASTAUKSET

Ohje: Tässä sarakkeessa on ilmoitettu tilaajan asettamat ehdokkaita koskevat soveltuvuuden vaatimukset. Mikäli tässä sarakkeessa lukee ”LIITETTÄVÄT SELVITYKSET”, tulee pyydetty selvitys
liittää osallistumishakemukseen. Todistukset ja selvitykset saavat
olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Vakuutukset ja selvitykset tulee toimittaa myös mahdollisista alihankkijoista, jos vaatimuksen kohdalla niin on erikseen mainittu.

Ohje: Tähän pyydetään täyttämään
vastaukset esitetyn vaatimuksen
täyttymisestä (Kyllä/Ei) sekä ilmoittamaan pyydetyt tietojen oikeellisuuden osoittavat osallistumishakemuksen liitteet liitenumeroineen.

Pyynnöstä toimitettavat selvitykset ja todistukset voidaan pyytää
missä tahansa vaiheessa hankintamenettelyä. Selvitykset ja todistukset on toimitettava ilmoitetussa kohtuullisessa määräajassa.
Mikäli selvityksiä ei toimiteta pyydetyssä muodossa ja määräajassa, voidaan ehdokas sulkea pois hankintamenettelystä.
Mikäli neuvotteluvaiheeseen ei valita kaikkia osallistumishakemuksen jättäneitä, tapahtuu ehdokkaiden vertailu hankintailmoituksen kohdassa 8 ”Neuvottelumenettelyyn osallistuvien toimittajien valinta” ilmoitetuilla perusteilla.
Selvitykset ja todistukset (liitteet), joita osallistumispyynnössä ja
tässä liitteessä ei ole vaadittu toimitettavaksi, ehdokas sitoutuu
toimittamaan pyydettäessä.

Kyllä

Ei

REKISTERÖINTIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET
Vaatimus 1: Rekisteritiedot
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Ehdokkaan on vakuutettava itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista seuraavien rekisteritietoihin liittyvien vaatimusten täyttyminen:
Ehdokas ja sen ilmoittamat alihankkijat on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Ehdokas: Kyllä

Ei

Alihankkijat: Kyllä

Ei

Ehdokas: Kyllä

Ei

EHDOKKAAN RAHOITUKSELLINEN JA TALOUDELLINEN TILANNE
Vaatimus 2: Verojen ja maksujen maksaminen
Ehdokas ja sen ilmoittamat alihankkijat ovat huolehtineet verojen,
sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Alihankkijat: Kyllä

Ei

Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankintayksikölle seuraava
selvitys itsestään ja ilmoittamistaan alihankkijoista:
·

·

Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä,
että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty ja
sitä on noudatettu
Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja sitä on
noudatettu

Jollei ehdokkaan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyväksytään
tarjoajan edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen
ote, todistus tai valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus
Vaatimus 3: Ehdokkaan liikevaihto
Ehdokkaan kokonaisliikevaihto tulee olla vähintään kolmekymmentämiljoonaa (30 000 000) euroa.

Täyttää vaatimuksen
Kyllä
Ei

Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankintayksikölle seuraava
selvitys:
·

Selvitys kokonaisliikevaihdosta
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·

Ehdokasta koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat
(tilinpäätös- ja tasetiedot) kahdelta edelliseltä tilikaudelta

Vaatimus 4: Ehdokkaan taloudellinen tilanne
Ehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava riittävällä tasolla hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa 1 – 3 (http://www.asiakastieto.fi/web/fi/riskimittari) tai että
sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen
mukaan olevan vastaava.
Ehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on 4 tai 5, suljetaan tarjouskilpailusta.

Täyttää vaatimuksen
Kyllä
Ei
Vaatii lisäselvityksen
Kyllä
Ei
Liite

Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava hankintayksikölle seuraava
selvitys:
·

Ehdokkaiden, joiden riskiluokitusta ei ole saatavilla
Suomen Asiakastieto Oy:stä, tulee selvittää vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla yleisesti hyväksytyllä luotettavalla tavalla.

Ilmoitetuista alihankkijoista ei tarvitse toimittaa edellä mainittua
selvitystä tämän vaatimuksen täyttämiseksi.
Hankintayksikkö voi tarkistaa ehdokkaan taloustietoja yleisistä
tietolähteistä.
Vaatimus 5: Ehdokkaan vastuuvakuutus
Ehdokkaalla edellytetään olevan riittävä vastuuvakuutus suhteessa hankinnan laajuuteen. Koska lopullisen sopimuksen arvo
määrittyy hankintamenettelyn aikana, ei tässä vaiheessa täsmällistä vastuuvakuutuksen suuruutta ei ole määritelty. Osallistumishakemuksessa ehdokkaan tulee kuitenkin vakuuttaa ottavansa riittävän vakuutuksen suhteessa lopullisen hankinnan laajuuteen. Vakuutuksen on oltava voimassa viimeistään hankintasopimuksen allekirjoitushetkellä.

Kyllä

Ei

Ilmoitettujen alihankkijoiden ei tarvitse toimittaa edellä mainittua
selvitystä tämän vaatimuksen täyttämiseksi.
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EHDOKKAAN TEKNINEN JA AMMATILLINEN SUORITUSKYKY
Vaatimus 6: Ehdokkaan tai mahdollisten alihankkijoiden aikaisempi toimituskokemus
Ehdokkaalla tai sen mahdollisilla, ilmoitetuilla alihankkijoilla on
kokemusta vähintään kahden (2) sisällöltään vastaavan tai läheisesti vastaavan palvelukokonaisuuden toimituksesta. Toimituksen tulee olla käynnissä tai päättynyt vuoden sisällä osallistumishakemuksen jättöhetkestä. Toimituksella tässä tarkoitetaan
myös jatkuvien palveluiden tuotantoa.
Ollakseen sisällöllisesti vastaava tai läheisesti vastaava, referenssin tulee sisältää liitteessä 2 esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Kyllä

Ei

Liite

Liitteessä 2 ehdokasta pyydetään antamaan tiedot kahden referenssin osalta, jotka täyttävät kaikki vähimmäisvaatimukset (ks.
liite 2).
Käynnissä olevaksi palvelutoimitukseksi katsotaan toimitus, joka
on käynnissä osallistumishakemuksen jättöpäivänä. Vähintään
yhden edellä mainituista toimituksista tulee olla EU:n alueella sijaitsevalle asiakkaalle.
Referenssien ei tarvitse olla julkiselle sektorille toteutettuja toimituksia. Mikäli ehdokas osoittaa minimivaatimuksen täyttymisen vetoamalla alihankkijan referensseihin, tulee myös alihankkijan osalta toimittaa tässä kohdassa pyydetty selvitys.
LIITETTÄVÄT SELVITYKSET:
Osallistumispyynnön liite 2 ”Ehdokkaan referenssit” täytettynä
Vaatimus 7: Kielivaatimukset
Ehdokkaan on kyettävä toimimaan hankittavaan kokonaisuuteen
sisältyvien palveluiden osalta suomen kielellä hankkeen ja hankintayksikön eri sidosryhmien kanssa.

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Ehdokkaan on vakuutettava tällä liitteellä, että se kykenee toimimaan ja tarjoamaan tarvittavat palvelut suomen kielellä.
Vaatimus ei koske mahdollisia alihankkijoita, mikäli alihankkija ei
toimi suoraan hankintayksikön kanssa.
Vaatimus 8: Tietoturvallisuus ja tietosuoja
Ehdokkaan tulee säilyttää turvallisesti mahdollisesti syntyvään
asiakkuuteen liittyvä materiaali, tunnukset ja muu hankintayksikköä koskeva tieto. Soveltuvat tietoturvavaatimukset tullaan liittämään hankintasopimuksen osaksi.
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Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava seuraava selvitys:
·

Kuvaus tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteuttamiseen liittyvistä keskeisistä asioista:
o Kuvaus siitä, miten ehdokkaan henkilökunnan perehdyttäminen tietoturvavaatimuksiin toteutetaan
o Kuvaus ehdokkaan käytännöistä luottamuksellisen ja salaisen materiaalin käsittelyssä ja
säilytyksessä

Vaatimus 9: Lainsäädännölliset vaatimukset
Ehdokas ja sen mahdolliset alihankkijat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä,
joka asettaa vaatimuksia asiakas- ja potilastietojärjestelmän
käyttöpalveluiden toimittajalle, mukaan lukien vaatimukset terveysarkistolle sekä reseptikeskukselle.

Ehdokas: Kyllä
Alihankkijat: Kyllä

Ei
Ei

Ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseen tämän liitteen
mukainen vakuutus (viereinen sarake) yllä mainitun lainsäädännön noudattamisesta itsensä ja ilmoittamiensa alihankkijoiden
osalta.

Allekirjoitus

___________________________________________________

Nimen selvennys, yritys, titteli
______________________________________________
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