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1

Sopijapuolet
Tilaaja:

Akaan kaupunki

Y-tunnus:

2050864-5

Osoite:
Tilaajan yhteyshenkilö:

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 varsinaisesta sopimuksen muutoksesta.
2

Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde
Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Tilaaja hankkii tarjouspyyntöasiakirjassa tarkoitettuja tuotteita siten kuin tämän sopimuksen asiakirjoissa on kuvattu. Tuotteiden ja niihin liittyvien toimitusten on täytettävä vaatimukset,
jotka perustuvat tarjouspyyntöön liitteineen, lakiin tai sen nojalla annettuun
asetukseen tai viranomaismääräykseen, jotka ovat voimassa sopimuskauden aikana.
Toimittaja vastaa siitä, että toimitukset suoritetaan sopimuksen mukaisesti,
huolellisesti ja ammattitaitoisesti.
Toimittaja sitoutuu ylläpitämään ja aktiivisesti kehittämään käyttämiään työmenetelmiä, käytäntöjä ja prosesseja. Sopijapuolet pyrkivät kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristön huomioonottavaan yhteistyöhön. Tämä
edellyttää sopijapuolilta avoimuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta sopimuksen toimivuuden kehittämiseksi.
Tuotteita tilataan Tilaajan tarpeiden mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa
ilmoitetut hankintavolyymit ovat ainoastaan suuntaa antavia, eikä Tilaajilla
ole määräostovelvoitetta.
Tuotteita koskevat laatuvaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Tähän sopimukseen sovelletaan soveltuvin osin Julkisten tavarahankintojen
yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 TAVARAT, päivitetty versio).

Sopimus (luonnos)
Liite 1
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Sopimusaika
Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Sopimusaika on 1.9.2019 – 31.8.2020, jonka jälkeen sopimuskautta voidaan
jatkaa alkuperäisin ehdoin ajalle 1.9.2020 – 31.8.2021.
Optio tulee voimaan valitun toimittajan kanssa vain, mikäli Tilaaja päättää
jatkaa sopimuskautta.
Sopimus on määräaikainen ja päättyy ilman irtisanomista 31.8.2020.
Tämän sopimuksen päättymisellä ei ole sellaisenaan vaikutuksia ennen sopimuskauden päättymistä tehtyihin tilauksiin tai toimituksiin.
Päätös sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta tehdään ennen edellisen
sopimusjakson päättymistä. Optiokaudelle tehdään erillinen päätös ja sopimus.
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Hankinnassa noudatettavat asiakirjat
Jos tämän sopimuksen ja siinä mainittujen muiden asiakirjojen sisällöt ovat
keskenään ristiriidassa, on asiakirjojen noudattamisjärjestys seuraava:
1
2
3
4
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Tämä sopimus liitteineen
Tarjouspyyntö liitteineen
Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014
TAVARAT, päivitetty versio)
Toimittajan tarjous liitteineen

Hinnat, palkkiot ja muut veloitukset
Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Tuotteen hinnan tulee sisältää
kaikki alennukset sekä kaikki hankintaan liittyvät kustannukset. Hinnan varaumia, laskutus-, pientoimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.
Hinnat ovat voimassa 12 kk sopimuksen alkamisesta.
Hinnan muutosta voi esittää kerran sopimuskauden aikana. Hinnan muutos
voi olla korkeintaan 2 %. Hinnan muutoksen perusteena tulee olla Toimittajasta itsestään riippumattomat olennaiset kustannusmuutokset. Hinnan kehityksen tulee vastata yleistä elintarvikkeiden kustannuskehitystä.
Toimittajan tulee esittää kirjallinen selvitys hinnanmuutoksen perusteista.
Uusien hintojen voimaantulo edellyttää Tilaajan kirjallista päätöstä.
Optiokauden osalta Toimittaja voi ehdottaa hintojen muuttamista Toimittajasta itsestään riippumattomia olennaisia muutoksia vastaavasti. Toimittajan
on esitettävä tilaajalle asianmukainen kirjallinen selvitys kustannusten kehityksestä.
Toimittajalla on velvollisuus sopimusaikana etukäteen ilmoittaa mahdollisista menekin edistämiskampanjoista (tarjoushinnoista) ja antaa Tilaajalle
tuotteet kampanjahinnoin, mikäli ne ovat sopimushintoja edullisempia.
Mikäli valitun Toimittajan yleinen hinnasto muuttuu niin, että toimituspäivän
hinnoittelutavan mukainen hinta olisi Tilaajalle tarjous- tai tilaushintaa edullisempi, Toimittaja soveltaa laskutuksessa toimituspäivän mukaista hinnoittelua.

Sopimus (luonnos)
Liite 1
Sopimustuotteiksi katsotaan myös muut kuin tarjouspyynnössä mainitut Toimittajan valikoimiin kuuluvat tuoteryhmän tuotteet. Näiden osalta tulee ilmoittaa alennusprosentti. Alennusprosentin tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan.
Tuotteiden hintojen tulee olla kilpailukykyisiä yleisesti markkinoilla olevien
vastaavien tuotteiden hintatasoon verrattaessa koko sopimuskauden ajan.
Kaikki muutokset hintaan on sovittava kirjallisesti.
Hinnat ja mahdolliset alennukset koskevat myös korvaavia tuotteita.
Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen tai arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, tuotteiden hinnat muuttuvat vastaavasti.
Toimituksen viivästymisestä tehtävä hinnanalennus hyvitetään jo varsinaisella laskulla. Kateosto hyvitetään Tilaajan toimittaman dokumentin perusteella.
Sopimushinta muodostuu tuotteen hinnasta ja kuljetuskustannuksesta (yksi
hinta laskutuksessa).
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Toimitusaika ja toimitusehto
Toimituksia tulee olemaan jokaisena arkipäivänä.
Toimittajalla on oltava valmius toimituksiin jokaisena arkipäivänä. Toimitusaika saa olla enintään 48 tuntia tilauksesta, lukuun ottamatta maanantaille
tai arkipyhien seuraavalle arkipäivälle pyydettyjä toimituksia. Toimitusajankohdat on kuvattu liitteessä 2, tarkemmat ajankohdat sovitaan sopimuksen
teon yhteydessä. Toimitusaikoja noudatetaan, ellei toimipisteen kanssa toisin sovita.
Tarjoaja toimittaa tuotteensa vapaasti perille sisätiloihin vietynä paikkaan,
josta keittiön henkilökunnan kanssa sovitaan. Kuljetuslaatikoiden pois kuljettaminen seuraavan toimituksen yhteydessä. Kuljetuslaatikoista ei saa kertyä
maksua tilaajalle. Toimittajalla ei ole oikeutta toimittaa korvaavia tuotteita
ilman tilaajalta saatua lupaa. Mikäli tilaaja hyväksyy korvaavan tuotteen, tulee korvaava tuote saada samalla hinnalla kuin alkuperäinen tuote tai korvaavan tuotteen hinnalla, mikäli se on alkuperäistä tuotetta edullisempi.
Mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla, tulee Toimittajan ottaa yhteyttä Tilaajaan korvaavan tuotteen toimittamisesta (lähetyslistoissa ei saa olla ns. nollarivejä). Toimittajan tulee varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin kuten esimerkiksi uhkaaviin elintarvikealan lakkoihin siten, että Tilaajan hankintatarve
tulee tyydytetyksi.
Toimitusehto TOP (toimitettuna perille) Akaan kaupungin eri toimipisteet
FIN01.
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Virhe, toimitusvirhe ja viivästys
Mikäli tuote ei täytä määriteltyjä laatuvaatimuksia, tuote on virheellinen. Toimittaja vaihtaa virheellisen tuotteen laatuvaatimukset täyttävään

Sopimus (luonnos)
Liite 1
tuotteeseen välittömästi ja veloituksetta. Korvaavan tuotteen hinnan tulee
olla korkeintaan sopimushinnan mukainen.
Tilaaja ottaa yhteyttä havaittuaan toimitusvirheen (on toimitettu väärä tuote)
ja reklamoi toimittajaa. Toimittajan tulee korjata toimitusvirhe välittömästi.
Toimitus katsotaan viivästyneeksi, mikäli toimitusta ei toimiteta määräaikaan
mennessä. Tilaaja ei ole velvollinen ottamaan viivästynyttä toimitusta vastaan.
Viivästyneestä toimituksesta ja toimitusvirheestä johtuvat seuraukset on käsitelty tämän sopimuksen kohdassa 21, viivästys, sopimussakko ja kateosto.
Virheet kootaan huomautusluetteloksi, joiden perusteella voidaan käynnistää neuvottelut sopimuksen purkamiseksi.
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Tilausvahvistus
Toimittajan tulee lähettää tilausvahvistus Tilaajalle riippumatta siitä, miten
Tilaus tehdään. Sähköinen tilausvahvistus tulee lähettää Tilaajalle mahdollisimman pian tilauksen saapumisesta (mikäli toisin ei sovita toimipaikan
kanssa).
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Ennakkotilaukset
Toimittajalla tulee olla mahdollisuus ottaa vastaan ennakkotilauksia. Näillä
tarkoitetaan tilauksia, jotka tehdään asiakkaan normaalista tilausrytmistä
poiketen, esimerkkinä loma-ajat ja kausituotteiden saanti, (mikäli tarjouksessa on näin ilmoitettu).
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Toimitusvarmuus
Tilaaja edellyttää 99 %:n toimitusvarmuutta koko sopimusajan tässä sopimuksessa. Toimitusvarmuus % raportoidaan puoli vuosittain toimipistekohtaisesti. Toimitusvarmuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota koko
sopimuskauden.
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Korvaavat tuotteet
Korvaavista tai sopimuskauden aikana vaihtuvista tuotteista Toimittaja informoi tilaajaa 30 päivää etukäteen.
Mikäli jokin sopimustuotteista poistuu Toimittajan valikoimasta kesken hinnoittelukauden, Toimittajan tulee korvata vanha, poistunut tuote uudella
tuotteella, joka täyttää samat laatuvaatimukset kuin vanha tuote. Korvaavan
tuotteen tulee olla samanhintainen tai edullisempi kuin vanha sopimustuote.
Korvaavista tuotteista tulee toimittaa tuotteiden tuoteselosteet ja pyydättäessä tuotenäytteet veloituksetta sekä Toimittajan tulee varautua ko. tuotteiden testaukseen.
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Maksuehto ja laskutus
Akaan kaupungille lähetetyt laskut käsitellään sähköisesti. Lisätiedot verkkolaskutuksesta https://www.akaa.fi/kaupunki_ja_hallinto/laskutustiedot/
Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä
tietoja. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista.
Laskutus-, yms. lisiä ei hyväksytä.
Laskutustiedot ilmoitetaan sopimuksen teon / tilausten yhteydessä.

Sopimus (luonnos)
Liite 1
Maksut maksetaan laskun perusteella. Maksuaika on 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle.
Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.
13

Seuranta ja vastuut
Tilaajan yhteyshenkilö antaa Toimittajalle tarpeelliset tiedot Tilaajan yksiköistä. Tilaaja tekee tilaukset sovitulla tavalla siten, että tilauksissa annetaan toimittamisen kannalta riittävät tiedot. Tilaaja maksaa laskut sovitusti ja
reklamoi mahdollisista virheellisistä laskuista sekä toimitusvirheistä viipymättä.
Toimittaja vastaa siitä, että toimitettavat tuotteet ovat laadukkaita ja sopimuksen sekä elintarvikelainsäädännön mukaisia. Tuotteiden laatuvaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.
Toimittaja seuraa ja valvoo toimintansa laatua, ryhtyy tarvittaessa korjaaviin
toimenpiteisiin ja raportoi Tilaajalle kirjallisesti kaikista tuotteissa tapahtuvista muutoksista kuten esimerkiksi, tuotenumeroiden, myyntierien tai alkuperämaan muutoksista taikka laadun merkittävistä tai toistuvista poikkeamista. Ilmoitus käynnistää tarvittaessa neuvottelut korjaavista toimenpiteistä. Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista.
Toimittaja vastaa siitä, että toimitukset tapahtuvat sovitusti ja mahdollisista
poikkeamisista tiedotetaan Tilaajan yhteyshenkilöille välittömästi, jotta poikkeaman haittavaikutukset voidaan minimoida. Toimittajan tulee vastata Tilaajan reklamaatioihin viipymättä ja välittömästi ja korjata virheelliset toimitukset sekä muutoin kertoa niistä toimenpiteistä, joihin reklamaatiot ovat johtaneet.
Tuotteita tulee olla saatavana koko sopimuskauden ajan. Ns. korvaavia
tuotteita ei saa toimittaa ilman Tilaajan yhteyshenkilöltä etukäteen saatua
lupaa. Mikäli korvaava tuote on kalliimpi, se tulee saada sovitun tuotteen
hinnalla tai mikäli tuote on halvempi, se tulee saada halvemmalla hinnalla.
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Yhteydenpito sopimuskauden aikana
Toimittaja varautuu Tilaajan kanssa pidettäviin kokouksiin ja lisäksi ongelmatilanteista johtuviin tapaamisiin tarpeen mukaan. Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa erikseen tapaamisista.
Sopimuksen toimivuutta ja laatua seurataan Tilaajan ja Toimittajan välisissä
seurantakokouksissa ja raporteista. Toimittaja toimittaa raportit puolivuosittain Excel-tiedostomuodossa Tilaajan sopimusyhdyshenkilölle. Raportteja
voidaan pyytää myös muina ajankohtina Tilaajan pyynnöstä.
• yhteenveto reklamaatioista, palautteista ja toimenpiteistä
• tuotekohtainen ostoraportti toimipisteittäin
• toimitusvarmuus % toimipistettäin
Kerran vuodessa järjestetään toimittajan ja tilaajan välinen seurantapalaveri,
jossa sopimusten toteutumista tarkastellaan kokonaisuutena.

Sopimus (luonnos)
Liite 1
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Alihankkijat
Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana.
Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja
alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä kuvatun laatutason
mukaista.
Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset
kuin Palveluntuottajaa. Alihankkijat tulee hyväksyttää Tilaajalla. Tilaaja voi
perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa.
Ketjutuskielto, 1+1 on sallittua.
Uuden alihankkijan lisäyksestä sopimusaikana on neuvoteltava Tilaajan kanssa ja siihen on saatava kirjallinen hyväksyntä.
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Vakuutukset
Toimittajalla tulee olla voimassa oleva oman toimialansa vastuuvakuutus.
Toimittaja vastaa edustamiensa tuotteiden tuotevastuuvakuutuksista. Toimittaja huolehtii lisäksi oman henkilökuntansa ja omaisuutensa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista. Toimittaja antaa pyydettäessä myös sopimuskauden aikana Tilaajan tutustuttavaksi ko. vakuutuskirjat.
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Ylivoimainen este
Ylivoimaiseen esteeseen sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT kohtaa 13 seuraavin poikkeuksin:
Toimittajan on omassa toiminnassaan otettava huomioon ja ennalta varautua poikkeusoloihin (esim. poikkeukselliset sääolot) ja häiriötilanteisiin.
Toimittaja sitoutuu valmiuslain 2 §:ssä määritellyissä poikkeusoloissa ja
muissa vaikutuksiltaan vastaavissa vakavissa häiriötilanteissa omalta osaltaan myötävaikuttamaan em. tavoitteen saavuttamisessa. Etukäteisvalmisteluista voidaan sopia erikseen salaisella liitteellä.
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Salassapito
Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa luottamukselliseksi merkityn tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi
katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muihin kuin sopimuksen
mukaisiin tarkoituksiin.
Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa julkisuus- ja salassapitolainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Sopijapuolet vastaavat, että kaikki heidän palveluksessaan olevat samoin kuin alihankkijat noudattavat tätä määräystä. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.
Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista
tai jonka sopijapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta sopijapuolelta. Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan, että tietosuojaa
ja salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten antamat määräykset
otetaan huomioon. Jos sopimus päättyy tai purkautuu, sopijapuoli palauttaa
tai toisen sopijapuolen suostumuksella hävittää toisen sopijapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli laki tai viranomaisten
määräykset vaativat säilyttämistä. Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

Sopimus (luonnos)
Liite 1
Toimittaja ei saa käyttää sopimusta tai Tilaajan nimeä referenssinä tai
muussa markkinoinnissaan ilman Tilaajan suostumusta.
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Hinnan alennus, sopimuksen irtisanominen, purku ja päättyminen erityistilanteissa
Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen perustellusta syystä noudattaen kuuden (6)
kuukauden irtisanomisaikaa. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi toistuvia laatuvirheitä, viivästyksiä ja tuotteiden saatavuusongelmia. Irtisanominen
on tehtävä kirjallisesti.
Hinnan alennukseen ja sopimuksen purkuun tai päättymiseen erityistilanteissa sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT, päivitetty versio.
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Viivästys, kateosto ja sopimussakko
Toimittajan tulee ilmoittaa Tilaajalle välittömästi havaitessaan toimitusajassa
mahdollisen viivästyksen. Toimittajan tulee tiedustella Tilaajalta, ottaako se
viivästyneen tavaran vastaan. Toimittajalla ei ole oikeutta perua toimitusta
viivästyksen johdosta ilman Tilaajan lupaa. Tilaajalle ei ole velvollisuutta ottaa viivästynyttä toimitusta vastaan.
Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa myöhästynyttä toimitusta, jota ei ole
otettu vastaan.
Muusta kuin Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta viivästyneestä
toimituksesta Toimittaja on velvollinen maksamaan Tilaajalle sopimussakkona 2 % toimituksen hinnasta.
Viivästykseksi katsotaan myös sovittujen asiakirjojen ja raporttien viivästyminen. Jos asiakirjoja tai raportteja ei toimiteta, Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi.
Toimittaja hyvittää sakon määrän Tilaajan laskutuksesta.
Tilaajalla on oikeus ostaa viivästynyt tai virheellinen toimitettu tuote (toimitusvirhe) muualta ja laskuttaa kalliimman hinnan ja toimituskustannusten
aiheuttama erotus Toimittajalta (kateosto-oikeus). Tilaajan oikeus tehdä kateosto syntyy heti viivästyksen ja toimitusvirheen tapahduttua.
Virheestä tehdään reklamointiraportti, jossa toimitusvirhe katsotaan asianmukaisesti korjatuksi tai hylätyksi. Virheet kootaan huomautusluetteloksi,
joiden perusteella voidaan käynnistää neuvottelut sopimuksen purkamiseksi
Toimittaja hyvittää Tilaajalle sopimussakon seuraavasta Tilaajalle lähettämästään laskusta.
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Sopimuksen siirto
Sopijapuolilla ei ole oikeutta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. Siirosta on ilmoitettava Palveluntuottajalle etukäteen kirjallisesti.
Sopimuksen siirtoon sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT, päivitetty versio.
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Sopimuksen muutokset
Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet

Sopimus (luonnos)
Liite 1
sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.
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Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensimmäisenä oikeusasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
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Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ei kuitenkaan
sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.
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Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi (1) Tilaajalle ja yksi (1) Toimittajalle.
Päiväys xx.xx.2019

Tilaaja

Toimittaja

___________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

___________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys

