Liittymisilmoitus Leasingpalvelut 2020-2022 (2024)
-puitejärjestelyyn

LIITTYMISILMOITUS
Asiakkaiden tulee tehdä liittymisilmoitus tähän yhteishankintaan ennen hankintailmoituksen
julkaisua. Liittymisilmoitus tehdään Webropol-kyselyllä. Tämä asiakirja on malli Webropol-kyselyn
lomakkeesta.
Tee liittymisilmoitus pian, kuitenkin viimeistään 30.9.2019.
LEASINGPALVELUT-PUITEJÄRJESTELYN TOIMINTAMALLI
Puitejärjestelyyn valitaan yksi (1) toimittaja, joka tuottaa hankinnan kohteena olevat
leasingpalvelut (leasingpalvelu ja rahoitusleasing irtaimelle käyttöomaisuudelle sekä ICT-laitteille),
hallintapalvelun ja muut hankinnan kohteeseen liittyvät palvelut.
APUA HANKINTOJEN ARVON ARVIOIMISEEN
Autamme mielellämme hankintojenne ennakoidun arvon arvioimisessa. Voit ottaa yhteyttä Hanseliin
ennen liittymisilmoituksen tekemistä (Joona Huovinen, joona.huovinen@hansel.fi) tai
KL-Kuntahankintoihin (Tomi Holma, tomi.holma@kuntahankinnat.fi).
LIITTYMISEN EHDOT
Tutustu liittymisen ehtoihin osoitteessa https://tinyurl.com/liittymisehdot

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT JA LIITTYVÄ ORGANISAATIO

Vastaajan tiedot
Vastaajan tulee olla henkilö, jolla on oikeudet tehdä liittymisilmoitus omassa organisaatiossaan (ja
ilmoitettujen organisaatioiden puolesta).

Etunimi:
Sukunimi:
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Liittyvän organisaation nimi:
Liittyvän organisaation y-tunnus:

Mikäli edustatte myös muita hankintayksiköitä, esimerkiksi hankintarenkaan jäseniä tai konserniin kuuluvia
organisaatiota, ilmoita näiden organisaatioiden nimet ja y-tunnukset.
Erottele organisaatiot puolipisteellä (Organisaatio A 1111111-1; Organisaatio B 2222222-2)

Mikäli haluatte ilmoittaa liittymiseen myös muita henkilöitä, niin luettele heidät tässä.
Kerro henkilön etu- ja sukunimi, sähköposti ja puhelinnumero. Käytä luettelon erottimena puolipistettä.

Seuraavalla sivulla pääset täyttämään liittymisilmoituksen puitejärjestelyyn.

Leasingpalvelut 2020-2022 (2024)

Liittyykö organisaationne Leasingpalvelut 2020-2022 (2024) -puitejärjestelyyn?

Kyllä, liitymme tähän puitejärjestelyyn. Hyödynnämme puitejärjestelyä koko sopimuskauden (2 vuotta ja
enintään 2 vuoden optio) ajan.

Kyllä, liitymme tähän puitejärjestelyyn. Hyödynnämme puitejärjestelyä seuraavasta ajankohdasta alkaen
(pp.kk.vvvv)

Ei, emme liity tähän puitejärjestelyyn. Tiedostamme, että puitejärjestelyyn ei voi liittyä hankintailmoituksen
julkaisemisen jälkeen.

Ennakoitu tulevien leasingrahoitettavien hankintojen arvo euroissa (alv 0%) vuodessa.
Liittyminen voidaan vahvistaa vain, mikäli arvio hankinnan arvosta on annettu.
Kirjaa arvo yhtenä kokonaislukuna ilman välilyöntejä, pilkkuja tai pisteitä.

1. Leasingrahoitettavien hankintojen
(irtain käyttöomaisuus) ennakoitu arvo
€/vuosi (alv 0%)
2. Leasingrahoitettavien hankintojen
(ICT-laitteet) ennakoitu arvo €/vuosi
(alv 0%) *)

*) Huom. Mikäli organisaationne on jo liittynyt KL-Kuntahankintojen ICT-laitteiden leasingrahoitus
ja elinkaarenhallintapalvelut 2018-2022 (KLKH130) -puitejärjestelyyn, ei organisaationne voi
hyödyntää Hanselin Leasingpalvelut 2020-2022 (2024) -puitejärjestelyä ICT-laitteiden leasingin
osalta. Organisaationne voi kuitenkin käyttää valmistelun kohteena olevan puitejärjestelyn irtaimen
käyttöomaisuuden leasingpalveluja.

Mahdolliset lisätiedot

Vahvista

Vahvistan, että minulla on oikeudet tehdä liittymisilmoitus (ilmoittamieni organisaatioiden puolesta).

Vahvista

Vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt puitejärjestelyn toimintamallin ja liittymisen ehdot. Liittymisen ehdot
on luettavissa: https://tinyurl.com/liittymisehdot

Vahvista

Olen tietoinen siitä, että Hanselilla on oikeus käsitellä ilmoittamiani omiani ja muiden liittymisilmoituksessa
ilmoitettujen henkilöiden henkilötietoja sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien
toimenpiteiden toteuttamiseen. Henkilötietojen käsittelyn sisältö ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa
tietosuojaselosteesta: https://bit.ly/2D6FJom

Vastausten lähetyksen jälkeen näet yhteenvedon omista vastauksistasi. Vastauksia ei kuitenkaan
voi enää muokata.

