LIITE 5 A
HINTALOMAKE (Aikuisten kurssit ma-pe)
Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä
Tarjoajan nimi: ___________________________________
LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET:


Täytä lomakkeen sarake 2 ilmoittamalla pyydetty yksikköhinta. Ilmoita hinta jokaisella rivillä erikseen, vaikka se pysyisi samana. Ilmoittamatta jättäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Sarakkeesta 3 näet arvioidun käyttötarpeen. Älä täytä saraketta 4. Tilaaja täyttää sen kokonaisuudessaan yksikköhintojen perusteella alla tarkemmin yksilöidysti.



Kussakin kohdassa saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä ei siten ole mahdollista. Mikäli maksua ei peritä lainkaan, kohtaan on merkittävä nolla (0)
euroa.



Kaikki hinnat on ilmoitettava euroina ilman arvonlisäveroa.



Ilmoitetut hinnat ovat kiinteinä voimassa vuoden 2017 loppuun saakka. Tämän jälkeen hintoja voidaan tarvittaessa tarkistaa Julkisten hankintojen yleisten palveluja koskevien sopimusehtojen (JYSE
2014 Palvelut) kohdissa 9.6–9.9 määritellyin ehdoin, kuitenkin siten, että hintamuutos ei saa koko
sopimuskauden aikana ylittää viittä (5) prosenttia. Sopimuksen osapuolet voivat vuoden 2017 jälkeen molemmat esittää mahdolliselle optiokaudelle hinnantarkistusta. Hinnantarkistus tulee esittää viimeistään kaksi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Hinnan muutosesitys on perusteltava ja yksilöitävä ja sen perusteena voi olla ainoastaan toimittajasta itsestään riippumaton hintojen muutos. Esitys perusteluineen on toimitettava kirjallisena hankinnan tekijän osoitteeseen
ADHD-liitto ry, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki niin, että kuoren päällä on merkintä ”Tarjous, majoitus- ja ravitsemuspalveluita koskeva hankinta”. Mikäli esitystä ei toimiteta määräaikaan mennessä hankinnan tekijän käyttöön, aiemmin sovitut sopimushinnat ovat voimassa myös optiokauden
loppuun asti.



Tarjousten vertailussa huomioidaan käyttötarpeen arvioon perustuva yhteenlaskettu hinta. Hankinnan tekijä ei sitoudu arvioituihin käyttötarvemääriin. Halvin tarjous saa täydet hintapisteet, 60.
Seuraavat tarjoukset pisteytetään hintapisteiden osalta kaavalla: halvin tarjoushinta (käyttötarpeen
arvioon perustuva hinta yhteensä) / vertailtava tarjoushinta x 60).



Huone- ja ruokailuhinta on annettava niin, että se sitoo myös ns. sesonkiaikana (kesäkausi).



Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa.

jatkuu seuraavalla sivulla

1.
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Aikuisten kurssit ma-pe (4vrk)
Majoituksen vaatimukset liitteessä 1A.

Hinta
4vrk, alv 0 %

Arvioitu
käyttötarve

2hh

5 kpl

1hh

2 kpl

Ruokailu (4 vrk)
Ruokailun vaatimukset liitteessä 1A.

Hinta
Arvioitu
(4vrk)/henkilö
käyttötarve
alv 0 %

ruokailut per henkilö
Ryhmätyötilat
Tilavaatimukset tarjouspyynnön liitteessä 1A.

Käyttötarpeen
arvioon perustuva hinta, alv 0%

12hlö
Hinta (1vrk),
alv 0 %

Arvioitu
käyttötarve

Käyttötarpeeseen
perustuva hinta,
alv 0%

4vrk (kurssin
alku- ja loppuaika
huomioiden)

ryhmätila vähintään 12 hengelle kurssin aikana klo 920
Muut tilat
Muut tilat -vaatimus tarjouspyynnön liitteessä 1A.

4.
Käyttötarpeeseen
perustuva hinta,
alv 0%

Hinta (1h),
alv 0%

Arvioitu
käyttötarve

pienryhmätila (vähintään 6hlö/tila)

6h

sauna

4h

Käyttötarpeeseen
perustuva hinta,
alv 0%

Käyttötarpeen arvioon perustuva hinta yhteensä

2 (2)

