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Tämä on alustava sopimusluonnos, jota täydennetään ja päivitetään neuvottelujen ja valintapäätöksen
jälkeen, niiltä osin kuin luonnokseen on merkitty.
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Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

1

Sopijapuolet
Tilaaja:
Someron kaupunki
Y-tunnus:
Osoite:
Tilaajan yhteyshenkilöt:
Toimittaja:
Y-tunnus:
Osoite:
Toimittajan yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista
ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön vaihtumisessa ei ole kyse sopimuksen muutoksesta.

2

Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde
Sopimuksella sovitaan kalusteiden toimittamisesta Kiiruun koulukeskukseen
Somerolle.
Kalusteiden laatuvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä liitteineen.
Kalusteiden hankintaan sisältyy seuraavat palvelut:
-

lopullinen kalustussuunnitelma ennen tilauksen tekemistä yhteistyössä
Tilaajan kanssa
kalusteiden toimitus kohteeseen, erikseen sovittavina toimituspäivinä
kalusteiden purku pakkauksista ja pakkausjätteen poiskuljetus
asennusvastuu sähköpöytien kytkennästä valmiisiin rasioihin
kalusteiden asentaminen suunnitelman mukaisesti ja pöytien ym. korkeuksien säätäminen käyttäjän toiveiden mukaisesti
käytönopastus

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarjottuja kalustemääriä tilausvaiheessa. Sisustussuunnitelman tuotevalinnat ja värit päätetään ennen lopullisen tilauksen tekemistä.
3

Sopimuksen voimaantulo
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
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Asiakirjojen noudattamisjärjestys
Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä:
1. Sopimus / tilaus
2. Tarjouspyyntö liitteineen
3. Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE tavarat 2014
4. Tarjous liitteineen.

5

Takuu
Tuotteiden takuuaika on Toimittajan tarjouksessaan ilmoittama aika, kuitenkin vähintään 60 kuukautta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta alkaen.
(päivitetään valintapäätöksen jälkeen, tästä voidaan neuvotella)

6

Varaosien saatavuus
Toimittaja vastaa siitä, että tilattuihin tuotteisiin on saatavilla varaosia ja
huoltopalvelua takuuajan jälkeenkin, vähintään xxx vuotta.
Takuuajan jälkeen huolto- ja varaosa-palvelu ovat tilaajalle maksullista.
(näiden saatavuudesta voidaan neuvotella)

7

Toimitusehto
Toimitusehto TOP Toimitettuna perille FIN01, käyttökuntoon asennettuna ja
pakkausjätteet pois kuljetettuina. Kuljetusvakuutus sisältyy tuotteen hintaan.
Tuotteiden toimituksessa tulee noudattaa Terve Talo – kriteerien vaatimuksia, kalusteiden tuuletuksesta ( RT 07-10805, liite 5)

8

Toimitusaika
Kalusteiden tulee olla toimitettuina, asennettuina ja käyttökunnossa viimeistään viikolla 6/2018, tarkemmat toimituspäivät hankintasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä (Toimitusaika saa olla enintään 40 työpäivää tilauksesta).

9

Hinnat, laskutus ja maksuehto
Tuotteiden hinnat ovat Toimittajan tarjouksessaan antamat hinnat. Tarjouksessa annettu kokonaishinta sisältää kaikki Tilaajalle aiheutuvat kustannukset kuten tuotteet, kuljetus, asennus ja muut tämän sopimuksen kohdassa 2
mainitut palvelut.
Muita korvauksia, kuten matka-, päiväraha tai laskutuslisiä ei hyväksytä.

10

Laskutus ja maksuehto
Laskutus tapahtuu tilaajan ja toimittaja yhdessä suorittaman hyväksytyn
vastaanottotarkastuksen jälkeen.
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Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena. Lisätiedot verkkolaskutuksesta
http://somero.fi/kaupunki-ja-hallinto/
Maksuehto on 30 pv netto. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun lasku on
saapunut Tilaajan hyväksymän toimituksen jälkeen.
Viivästyskorko on enintään korkolain 4 § 1 momentin mukainen.
11

Vahingonkorvaus
Vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan JYSE TAVARAT 2014 kohtaa
14.

12

Vakuutukset
Toimittaja vastaa toiminnastaan tilaajalle aiheutuvasta vahingosta ja huolehtii korvauksen turvaamisesta tarpeen mukaisilla vakuutuksilla. Toimittajalla
tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden.
Toimittaja vastaa edustamiensa tuotteiden tuotevastuuvakuutuksista.
Kuljetusvakuutus sisältyy tuotteen hintaan.
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Viivästyminen
Mikäli toimitus viivästyy sovitusta toimitusajasta Toimittajasta tai Toimittajan
vastuulla olevista syistä, Toimittaja on velvollinen suorittamaan viivästyssakkoa 5 % viivästyneen tuotteen / tuotteiden hinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 25 % tuotteen / tuotteiden hinnasta.
Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakko Toimittajalle tehtävistä maksusuorituksista.
Mikäli toimitus viivästyy siten että koulun toiminnan aloittaminen tämän johdosta on vaarassa siirtyä, on toimittajan kalustettava koulu tilapäisillä, tarkoituksen soveltuvilla kalusteilla, siksi ajaksi kunnes lopullinen tilauksen
mukainen kalustus voidaan kokonaisuudessaan toimittaa.

14

Sopimuksen siirto
Sopimuksen siirtoon sovelletaan JYSE TAVARAT 2014 kohtaa 18.

15

Sopimuksen muutokset
Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.
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Hinnanalennus ja sopimuksen purku
Hinnanalennukseen ja sopimuksen purkuun sovelletaan JYSE TAVARAT
2014 kohtaa 12.

Sopimusluonnos
Tarjouspyynnön Liite 7

17

5 (5)

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.
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Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ei kuitenkaan
sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.

19

Allekirjoitukset
Sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi Tilaajalle ja
yksi Toimittajalle.
_________ __.__.2017

_________ __.__.2017

Tilaaja

Toimittaja

______________________
nimi
nimike

______________________
nimi
nimike

