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Sopimusluonnos Biologian ja maantiedon opetusvälineistön ensivarustus
Kinnarin koululle

1. Sopimuksen osapuolet
Toimittajat

Tilaajat

2. Konserniyhteisöjen oikeus liittyä hankintaan
Tilaajan konserniyhteisöt voivat halutessaan hyödyntää Tilaajan kilpailuttamaa hankintasopimusta.
Tällöin Tilaajan konserniyhteisö ja Palveluntuottaja/Toimittaja solmivat hankinnan kohteesta tai
sen osasta samansisältöisen sopimuksen kuin tämä sopimus. Tällöin solmittavaan sopimukseen
Tilaajan tilalle tulee asianomainen Tilaajan konserniyhteisö. Huomioitavaa on kuitenkin, että näin
solmittavan sopimuksen ehdot eivät saa muuten muuttua tämän sopimuksen ehdoista.

3. Yhteyshenkilöt
Tilaajan yhteyshenkilö:

Palveluntuottajan yhteyshenkilö:

Yhteyshenkilöiden tehtävä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman
organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle. Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito
tapahtuvat pääasiassa kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on
viipymättä ilmoitettava toiselle Sopijapuolelle.

4. Sopimuksen tausta
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Tämän hankintasopimuksen (jäljempänä "Sopimus") taustalla on tarjouskilpailu, josta ilmoitettiin
HILMA- palvelukanavassa xxx päivänä ja, josta päätettiin hankintapäätöksellä xxx § xx. (JARDno
2019- xxxx) sekä toimittajan xx.xx.2019 tarjous.

5. Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohteena on biologian ja maantiedon opetusvälineistö toimitettuna Järvenpään
Kinnarin koululle.
Sopimuksen kohteena olevat kaikkien tuotteiden on sovelluttava opetuskäyttöön ja niiden on
oltava toimintavarmoja, laadukkaita ja turvallisia. T
Puitejärjsetely solmitaan yhden-kolmen (1-3) toimittajan kanssa kattavan opetusvälineiden
tarjonnan saamiseksi. Valitut toimittajat asetetaan etusijajärjesteykseen, jonka mukaan hankinnat
tehdään.
Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyyn kokonaisvolyymiin ostojen määrän tai arvon osalta, vaan
hankinnat tehdään sopimuskaudella tarpeita vastaavasti.
Hankinnan kohdetta ja Toimittajaa koskevat vaatimukset on kuvattu tämän sopimusasiakirjan
lisäksi tarjouspyynnössä sekä JYSE 2014 TAVARAT ehtojen kohdassa 4.
Tämä sopimus ei anna yksinoikeutta Sopimuksen kohteena olevan tavaran toimittamiseen.

6. Tilaaminen
Ensisijaisesti hankitaan etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalta toimittajalta. Puitejärjestelyn
piirissä hankinnat tehdään erillisillä tilauksilla syntyvä hinnoittelu ja muut ehdot huomioon ottaen.
Toimittajan tuotelistauksella olevien tuotteiden lisäksi voidaan hankkia toimittajalta muita fysiikan
ja kemian opetusvälineitä.
Tilaaminen tapahtuu ensisijaisesti toimittajan sähköisen tilausjärjestelmän kautta tai toissijaisesti
puhelimitse tai kirjallisesti. Tilaus vahvistetaan tilaajalle kirjallisesti.

7. Etusijajärjestys
Valitut toimittajat asetetaan etusijajärjestykseen, jonka perusteella hankinnat tehdään.
Toimittajien etusijajärjestys:
1) xxxxx
2) xxxxx
3) xxxxx

Ensisijaisesti hankitaan etusijajärjestyksessä ensimmäisenä olevalta toimittajalta.
Toissijaisesti hankinnat voidaan tehdä myös muilta puitesopimuksen piiriin valitulta toimittajilta.
Toissijaisia toimittajia voidaan käyttää etusijajärjestyksen mukaisessa järjestyksessä perustelluista
syistä, joka voi olla mm.

3 (6)

- ensisijainen toimittaja ei pysty toimittamaan tuotteita toimitusaikansa puitteissa
- ensisijainen toimittaja ei pysty toimittamaan tuotteita lainkaan
- tuotteilta vaaditaan erityisominaisuuksia, joita ensisijaisen toimittajan tuotevalikoimista ei ole
saatavilla
Puitejärjestelyn piirissä hankinnat tehdään erillisillä tilauksilla tämän tarjouskilpailun tuloksena
syntyvä hinnoittelu ja muut ehdot huomioon ottaen

8. Sopimuskausi
17.6.2019 - 31.12.2019

9. Tavaran toimitus
Toimitusehto on TOP "toimitettuna perille Tilaajan nimeämään paikkaan" (Finnterms 2001).
Tuotteet tulee toimittaa sisälle kiinteistön tiloihin niille osoitetuille paikoille
luokkatiloihin/luokkatilojen varastoihin sellaisissa pakkauksissa, että ne ovat ilman apuvälineitä
liikuteltavissa.
Toimitukset tapahtuvat arkisin klo 8-16, ellei toisin tilauskohtaisesti sovita.
Tuotelähetys sisältää lähetyslistan, jonka lähetyksen vastaanottaja kuittaa allekirjoituksella
vastaanotetuksi.
Tähän kohtaan sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT kohtaa 8

10. Tavaran hyväksyminen ja vastaanottomenettely
Tilaaja tarkastaa Tavaran 2 päivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on luovuttanut Tavaran
sopimuksen mukaisesti Tilaajan tarkastettavaksi. Toimittaja avustaa Tilaajaa
vastaanottotarkastastuksen suorittamisessa yhdessä sovitulla tavalla. Vastaanottotarkastuksen
määräaikaa pidennetään sillä ajalla, minkä Tilaaja kohtuudella tarvitsee virhekorjausten
tarkastamiseen ja hyväksymiseen.
Tähän kohtaan sovelletaan JYSE 2014 Tavarat kohtaa 9.

11. Takuu
Takuuaika on vähintään 24 kk tarjousliitteen rivien 3-8 ja 64-65 tuotteille.
Muutoin tähän kohtaan sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT ehtojen kohtaa 11.

12. Varaosat
Yllämainittujen, takuunalaisten tuotteiden varaosia on saatavilla 10 vuotta takuuajan päättymisen
jälkeen.
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13. Sopijapuolten vastuut ja velvoitteet
Sopijapuolet sitoutuvat edistämään Sopimuksen tarkoituksen toteutumista parhaalla mahdollisella
osaamisellaan. Sopijapuolet tekevät kaikki omalle vastuulleen kuuluvat tehtävät ja toimenpiteet
huolellisesti ja siten, ettei Tavara ja sen toimitus vaarannu.
Kumpikin Sopijapuoli vastaa Sopimuksen mukaisesti toiminnastaan suhteessa toisiinsa ja
kolmansiin osapuoliin. Sopijapuolet toimivat suhteessa toisiinsa velvollisuudentuntoisesti ja hyvää
liiketoimintatapaa noudattaen.
Sopijapuolet noudattavat kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
vaatimuksia.
Toimittaja vastaa siitä, että Tavara on Sopimuksen mukainen.
Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Tilaajan yhteyshenkilölle, mikäli toimitusta uhkaa
viivästys. Tilaaja ei ole velvollinen ottamaan viivästynyttä toimitusta vastaan.
Toimittaja huolehtii siitä, että Toimittaja ja sen käyttämät alihankkijat täyttävät sopimussuhteen
alkaessa ja Sopimuksen voimassaoloaikana Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) mukaiset edellytykset eri
rekistereihin kuulumisesta ja muista lain tarkoittamista velvoitteista.
Tilaaja myötävaikuttaa sen vaikutuspiirissä olevin tavoin Sopimuksen mukaisuuden täyttymiseen.

14. Hinta
Tavaran hinta on liitteen x mukainen.
Hinta sisältää kaikki Sopimuksessa ja sen liitteenä olevassa tarjouspyynnössä asetetut
vaatimukset sekä Toimittajan tarjouksessaan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. Hinta sisältää
kaiken Tavaran toimittamisesta tai siihen liittyvästä palvelusta aiheutuvat kustannukset. Mitään
erillisiä kuluja/lisiä ei hyväksytä.
Hinnat ovat voimassa koko sopimuskauden ajan.

15. Laskutus ja maksuehto
Laskussa tulee olla erittely.
Toimittaja laskuttaa arvonlisäveron kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti.
Laskutus tapahtuu sähköisellä verkkolaskulla.
Kaupungin laskutusosoite:
Järvenpään kaupunki
Verkkolaskuosoite/OVT: 003701265414
Operaattori/välittäjä: CGI 003703575029
Tilausviitenumero: xxxxxxxxx (laskussa tulee näkyä tilausviitenumero)
Maksuehto on 30 päivää laskettuna tavaran hyväksytystä toimituksesta ja sitä vastaavan
hyväksytyn laskun saapumisesta Tilaajalle.
Tätä kohtaa täydentävänä sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT ehtojen kohtaa 6.
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Viivästyskorko on korkolain mukainen.

16. Vastuuvakuutus
Toimittajalla on oltava sopimuskauden aikana voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka
määrä on riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei kata
täysimääräisesti aiheutuneita välittömiä vahinkoja, vastaa Toimittaja vahingoista täyteen määrään
asti.

17. Alihankinta
Sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT ehtojen kohtaa 3.

18. Virhe
Tavarassa on virhe, kun Tavara, Tavaran toimittaminen, siihen liittyvä palvelu tai asiakirja on
vastoin Sopimusta tai JYSE 2014 TAVARAT kohtaa 4.
Tuotteiden palautus: Kaikki virheellisesti toimitetut tuotteet ja reklamoitavat tuotteet on voitava
palauttaa. Toimittaja maksaa palautuskulut.
Tätä kohtaa täydentävänä sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT kohtaa 12.

19. Vahingonkorvaus
Tähän kohtaan sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT ehtojen kohtaa 14.

20. Viivästyssakko
Jos toimitus tai sen osa viivästyy sovitusta toimituspäivästä, vähennetään laskun koko
loppusummasta 1 % kultakin alkavalta viivästyspäivältä. Viivästyspäiviksi lasketaan arkipäivät
maanantai – perjantai. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Jos tilaus
sisältää varasto-/volyymituotteiden lisäksi tuotteita, joiden toimitusajasta sovitaan erikseen,
käsitellään näitä viivästyssanktion osalta erillisinä tilauksina.

21. Sopimuksen siirto ja avustusvelvollisuus
Toimittajalla ei ole oikeutta ilman Tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää Sopimusta kolmannelle.
Tilaajalla on oikeus siirtää Sopimus sellaiselle kolmannelle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät
kokonaan tai osittain.
Toimittajan osakkeiden siirrosta ym. muista keskeisistä muutoksista Toimittajan toiminnassa,
Toimittajan tulee informoida Tilaajaa hyvissä ajoin mahdollisuuksien mukaan jo ennen muutosten
voimaan astumista. Jos muutoksilla on vaikutusta Tavaran toimittamiseen, muutokset tulee
hyväksyttää Tilaajalla ennen muutosten voimaan saattamista.
Toimittajan avustamisvelvollisuuteen sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT ehtojen kohtaa 19.
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22. Ilmoitusvelvollisuus ja muutoshallinta
Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun
molemmat Sopijapuolet ovat muutokset allekirjoituksillaan hyväksyneet.

23. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, paitsi lainvalintasäännöstä.
Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään
selvittämään Sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada Sopijapuolten välillä
neuvotteluin sovituiksi, ratkaistaan asia ensimmäisenä asteena siinä käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiiriin Tilaaja kuuluu.

24. Sopimuksen liitteet ja pätemisjärjestys
Jos sopimusasiakirjan teksti ja liiteasiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, sopimusasiakirjan teksti
on ratkaiseva. Liiteasiakirjat pätevät niiden numerojärjestyksessä siten, että pienempi liitenumero
on määräävämpi.
Tämän Sopimuksen jälkeen liitteiden tulkintajärjestys määräytyy seuraavasti:
Liite 1 Tarjouspyyntö liitteineen (liitejärjestyksessään)
Liite 2 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 TAVARAT)
Liite 3 Toimittajan tarjous

25. Sopimuksen voimassaolo
Tämä Sopimus tulee voimaan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja molempien
Sopijapuolten allekirjoitettua Sopimuksen. Tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy ilman erillistä
irtisanomista Sopimuskauden päättyessä ja Sopijapuolten velvoitteiden tultua kokonaan täytetyiksi
ellei Sopimusta erikseen irtisanota tai pureta Sopimuksen mukaisin menettelyin.

Allekirjoitukset
Tästä sopimuksesta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.

