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Tämän henkilöluettelon liitteenä tulee toimittaa kunkin henkilön allekirjoittama liite toimittajan luottamuksellisuussitoumukseen sekä voimassaoleva CV, josta ilmenee henkilön perus- 
ja lisäkoulutus, työkokemus sekä työkokemus ydinvoimalaitoksella. Luottamuksellisuussitoumus ja CV eivät ole kuitenkaan tarpeen,  
jos ne on toimitettu TVO:lle jo aikaisemmin, eivätkä tiedot tai työnantaja ole sen jälkeen muuttuneet.  
 
Henkilöluettelo tulee toimittaa mahdollisine liitteineen (    kpl) viimeistään  . 
 
Allekirjoituksellani vakuutan, että tarjotut henkilömme täyttävät yllä mainitussa sopimuksessa/tilauksessa vaaditut pätevyysvaatimukset. 
 
     
____________  ___________________          ______________________________ 
Pvm.  Paikka           Allekirjoitus 

 

 

HENKILÖLUETTELO 

Toimittajan nimi:       Y-tunnus:       Yhteyshenkilö:       

Toimittajan osoitetiedot:       Puh. nro/GSM:       
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