UTFÄSTELSE
20112009
IT-UPPHANDLING X2009

UTFÄSTELSE/FULLMAKT FÖR KL-KUNTAHANKINNAT OCH KYRKANS CENTRALFOND
FÖR ANSLUTNING TILL GEMENSAM UPPHANDLING AV IT-UTRUSTNING
(gulmarkerad text kan anpassas beroende på kund)
1. Utfästelsen given av
XXXXX församling/kyrkliga samfällighet eller annan kyrklig organisation (”Kund”)
FO-nummer:
Adress:
Kontaktperson:
2. Utfästelsen tas emot av
KL-Kuntahankinnat Oy (”Kuntahankinnat”)
FO-nummer: 2159215-6
Adress: Andra linjen 14, 00530 Helsingfors
Kontaktperson: Tapio Koivisto, upphandlingschef
Kyrkans centralfond/Kyrkostyrelsen (Kund)
FO-nummer: FO-nummer: 0118950-3
Adress: Hamngatan 11, 00160 Helsingfors
Kontaktperson: Kielo Virpasuo, upphandlingschef
3. Bakgrund och syfte
KL-Kuntahankinnat Oy är en sådan av Kommunförbundet helägd ickevinstdrivande enhet för gemensam upphandling enligt 11 § i upphandlingslagen
som har rätt att bedriva konkurrensutsättning och sluta ramavtal eller
upphandlingskontrakt om varor och tjänster för sina kommunkunders räkning.
Genom denna utfästelse förbinder sig Kunden att delta i den av Kuntahankinnat
ordnade gemensamma upphandlingen samt att utnyttja avtalet och handla
produkter hos avtalsleverantörerna.
Denna utfästelse hänför sig till avtalet om upphandlingssamarbete (datum)
mellan xxxxx församling/kyrkliga samfällighet, Kyrkans
centralfond/kyrkostyrelsen eller en annan kyrklig organisation och KLKuntahankinnat Oy.
Genom denna utfästelse ges Kyrkans centralfond fullmakt att för Kundens del
fatta ett upphandlingsbeslut och underteckna upphandlingskontrakt samt sköta
upphandlingsprocessen för församlingens eller den kyrkliga organisationens del.
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Genom denna utfästelse ges Kuntahankinnat fullmakt att för Kundens del
konkurrensutsätta den aktuella upphandlingen.
Efter att Kunden fattat beslutet skickas denna utfästelse undertecknad till
Kyrkostyrelsens upphandlingsenhet (PB 185, 00161 Helsingfors), som samlar
kyrkans fullmakter, volymuppgifter och övriga nödvändiga uppgifter och
förmedlar dem till Kuntahankinnat innan upphandlingsannonsen publiceras.
Som bilaga 1 till utfästelsen finns Kuntahankinnats allmänna avtalsvillkor (AAV),
där Kuntahankinnats och Kundens ansvarsåtaganden har fastställts, samt som
bilaga 2 en ansvarsfördelningstabell.
Med kund enligt punkt 1.2 i AAV avses här organisatoriska enheter inom
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och närliggande andra kyrkliga
organisatoriska enheter.
4. Produkter som upphandlas
Produktområde 1: Arbetsstationer, bärbara enheter och bildskärmar
Till produktområdet hör den ovan nämnda utrustningen, kringutrustning och
tjänster som t.ex. leverans till önskad leveransadress, kundrapportering,
garanti.
Produktområde 2: Skrivare
Till produktområdet hör den ovan nämnda utrustningen, kringutrustning och
tjänster som t.ex. leverans till önskad leveransadress, kundrapportering, garanti.
5. Kundens bindning till ramavtalet
Kunden är med i avtalsarrangemanget under hela ramavtalsperioden eller under
den tidsperiod av avtalsperioden som Kunden uppger nedan.
Kunden ansluter sig till ramavtalet fr.o.m.: (BARA OM KUNDEN INTE ÄR MED
FRÅN BÖRJAN AV PERIODEN)
Kunden förbinder sig att handla de produkter som anges i punkt 4 och mer exakt
fastställs i ramavtalet uteslutande hos den avtalsleverantör/de avtalsleverantörer
som har valts ut.
6. Serviceavgift som uppbärs av Kuntahankinnat
Kuntahankinnat debiterar inte Kunden för sina tjänster.
Kuntahankinnat täcker sina utgifter med en serviceavgift som tas ut av
avtalsleverantörerna och som grundar sig på värdet på de produkter som Kunden
handlar.
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Procentsatsen för serviceavgifter uppgår till 2 % och räknas utgående från priset
(moms 0 %) på de produkter som avtalsleverantören på basis av ramavtalet har
levererat till Kunden, debiterat och rapporterat under avtalsperioden.
7. Underskrifter
Denna utfästelse/fullmakt har gjorts upp i tre exemplar, ett för utfästelsegivaren och två
utfästelsemottagare.
Ort och datum
XXXX

Bilaga 1
Bilaga 2

_________________________

_________________________

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande

KL-Kuntahankinnat Oy:s allmänna villkor för gemensamma upphandlingar (AAV)
Ansvarsfördelningstabell

