SITOUMUS
20112009
IT-kilpailutus X2009

SITOUMUS/VALTAKIRJA KL-KUNTAHANKINNAT OY:LLE JA KIRKON
KESKUSRAHASTOLLE IT-LAITTEIDEN YHTEISHANKINTAAN LIITTYMISESTÄ
(keltaiset kohdata muokattavia asiakaskohtaisesti)
1. Sitoumusvaltakirjan antaja
XXXXX seurakunta/seurakuntayhtymä tai muu kirkon organisaatio("Asiakas")
Y–tunnus:
Osoite:
Yhteyshenkilö:
2. Sitoumusvaltakirjan vastaanottajat
KL-Kuntahankinnat Oy ("Kuntahankinnat")
Y–tunnus: 2159215-6
Osoite: Toinen linja 14, 00530 Helsinki
Yhteyshenkilö: Tapio Koivisto, hankintapäällikkö
Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus (Asiakas)
Y–tunnus: Y–tunnus: 0118950-3
Osoite: Satamakatu 11, 00160 Helsinki
Yhteyshenkilö: Kielo Virpasuo, hankintapäällikkö
3. Tausta ja tarkoitus
Kuntahankinnat on hankintalain 11 §:n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama,
voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä
tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta.
Tällä sitoumuksella Asiakas sitoutuu osallistumaan Kuntahankintojen kilpailuttamaan yhteishankintaan sekä käyttämään sopimusta ja hankkimaan tuotteita sopimustoimittajilta.
Tämä sitoumusvaltakirja liittyy xxxxx seurakunnan/seurakuntayhtymän, Kirkon
keskusrahaston/kirkkohallituksen tai muun kirkon organisaation
ja KL- Kuntahankinnat Oy:n väliseen hankintayhteistyöstäsopimukseen (pvm).
Tällä sitoumusvaltakirjalla valtuutetaan Kirkon keskusrahasto tekemään
Asiakkaan puolesta hankintapäätös ja allekirjoittamaan hankintaa koskeva
sopimus ja hoitamaan hankintaprosessia seurakunnan tai muun kirkon
organisaation puolesta.
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Tällä sitoumusvaltakirjalla valtuutetaan Kuntahankinnat kilpailuttamaan Asiakkaan
puolesta ko. hankinta.
Sitoumusvaltakirja lähetetään allekijoitettuna Asiakkaan päätöksenteon jälkeen
Kirkkohallituksen hankintayksikköön (PL 185, 00161 Helsinki), joka kokoaa
kirkon valtakirjat, volyymitiedot ja muut tarvitavat tiedot sekä toimittaa ne
Kuntahankinnoille viimeistään ennen hankintailmoituksen julkaisemista.
Sitoumuksen liitteenä 1 on Kuntahankintojen yleiset sopimusehdot (YSE), joissa
on määritelty Kuntahankintojen ja Asiakkaan vastuut sekä liitteenä 2 vastuunjakotaulukko.
YSE-kohdan 1.2 mukaisella asiakkaalla tarkoitetaan tämän sopimuksen mukaan
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon organisaatioyksiköitä ja siihen läheisesti liittyviä muita kirkollisia organisaatioyksiköitä.
4. Hankittavat tuotteet
Tuotealue 1: Työasemat, kannettavat ja näytöt
Tuotealueeseen kuuluvat yllä mainitut laitteet, lisätarvikkeet sekä palvelut kuten
toimitus haluttuun toimitusosoitteeseen, asiakasraportointi, takuu.
Tuotealue 2: Tulostimet
Tuotealueeseen kuuluvat yllä mainitut laitteet, lisätarvikkeet sekä palvelut kuten
toimitus haluttuun toimitusosoitteeseen, asiakasraportointi, takuu.
5. Asiakkaan sitoutuminen puitesopimukseen
Asiakas on mukana sopimusjärjestelyssä koko puitesopimuksen sopimuskauden
tai jäljempänä ilmoittamansa ajanjakson sopimuskaudesta.
Asiakas liittyy puitesopimukseen alkaen: (VAIN JOS EI SOPIMUSKAUDEN ALUSTA
ALKAEN)
Asiakas sitoutuu hankkimaan kohdassa 4 mainittuja puitesopimuksessa tarkemmin määriteltäviä tuotteita ainoastaan valitulta/valituilta sopimustoimittajilta.
6. Kuntahankintojen palvelumaksu
Kuntahankinnat ei veloita Asiakasta palveluistaan.
Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajilta perittävällä palvelumaksulla,
joka perustuu Asiakkaan hankkimien tuotteiden arvoon.

Palvelumaksuprosentti on 2 % ja se lasketaan sopimustoimittajan Asiakkaalle puitesopimuksen perusteella toimittamien, veloittamien ja raportoimien tuotteiden
hinnasta (alv 0%) sopimusaikana.
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7. Allekirjoitukset
Tätä sitoumus/valtakirjaa on laadittu kolme kappaletta, yksi sitoumuksen antajalle ja kaksi
sitoumuksen saajille.
Paikka ja aika
XXXX
_________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Liite 1
Liite 2

_________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

KL-Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE)
Vastuunjakotaulukko

