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3 Sopimuksen kohde ja sopimuskausi
Tilaaja hankkii tämän puitesopimuksen ehtojen mukaisesti Riihikosken yhtenäiskoulun
ensikertaisen varustamisen oppimis- ja opetusvälineitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan.
Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai –arvoon. Puitesopimus koskee osakokonaisuutta
xxxx. Tilaus- ja toimituskäytännöistä sovitaan erikseen. Satunnaisia, yksittäisiä hankintoja voidaan
saatavuus- ja aikatekijöistä johtuen tai muusta perustellusta syystä tehdä vähäisessä määrin myös
muilta toimittajilta.
Sopimuksen puitteissa voidaan tilaajan päättämän mukaisesti hankkia Riihikosken yhtenäiskoulun
ensikertaiseksi varustamiseksi myös muita toimittajan valikoimiin kuuluvia, osakokonaisuuteen
sisältyvän tuoteryhmän tuotteita. Hankintakilpailutuksen käynnistyessä erikseen kilpailutettavana
tai voimassa oleviin, Pöytyän kunnan allekirjoittamiin sopimuksiin (esimerkiksi oppikirjat ja
oheismateriaalit, askartelu- ja kuvataidetarvikkeet) sisältyvät tuotteet, samoin kuin Riihikosken
yhtenäiskoulun rakennusurakkaan sisältyvät tuotteet eivät sisälly sopimukseen. Päällekkäisyyksien
esiintyessä ei tuotteita hankita tämän sopimuksen puitteissa, vaikka tuote olisi kilpailutuksessa
mainittuna. Samojen tuotteiden ollessa mukana tämän kilpailutuksen eri osakokonaisuuksissa
hankitaan tuotteet sen osakokonaisuuden sopimuksen puitteissa, johon kuuluvan oppiaineen
hankinnoista on kyse.
Sopimuskausi on 1.4.2019 (tavoite) xx.xx.2019 – 31.12.2019. Määräaikaisena sopimus päättyy
ilman irtisanomista.
Sopimus perustuu Pöytyän kunnan järjestämään hankintakilpailutukseen ja kilpailutuksen
perusteella tehtyyn sivistyslautakunnan xx.xx.2019 § xx päätökseen.
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4 Sopimuksen sisältö
Sopimuksen sisältö määräytyy tämän sopimusasiakirjan lisäksi Pöytyän kunnan julkisten
hankintojen ilmoituskanava Hilmassa julkaiseman tarjouspyynnön liitteineen sekä yhteenvedon
tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin annetuista vastauksista (liite 1), Julkisten hankintojen
yleisten sopimusehtojen JYSE 2014 tavarat -ehdot huhtikuu 2017 ja Julkisten hankintojen yleisten
sopimusehtojen JYSE 2014 palvelut -ehdot huhtikuu 2017 (liite 2), sekä xxxx:n xxxx päivätyn
tarjouksen (liite 3) perusteella. Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan.
Toimittajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää puitesopimusta
kolmannelle.

5 Sopimustuotteiden vaihtaminen, lisääminen ja erikoistuotteet
Tarjottujen sopimustuotteiden on täytettävä tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset koko
sopimuskauden ajan.
Mikäli jonkin kilpailutetun sopimustuotteen saatavuus sopimuskauden aikana päättyy, tai käy ilmi,
ettei sopimustuote vastaa ilmoitettua käyttötarkoitusta, tulee toimittajan välittömästi tiedon asiasta
saatuaan vaihtaa tuote tilaajan hyväksymään, laadullisesti vastaavaan, samanhintaiseen tai
edullisempaan korvaavaan tuotteeseen.
Toimittaja ei saa vaihtaa sopimustuotetta ilman Tilaajan hyväksyntää.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tilata muilta toimittajilta tai erikseen kilpailuttaa tarjolla olevia
erikoistuotteita.

6 Toimitus- ja asennusaikataulu
Tuotteiden toimitus- ja asennusaikataulu on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukainen.

7 Sopimukseen sovellettavat asiakirjat pätemisjärjestyksessä
Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa
pätemisjärjestyksessä:
1. Tämä sopimus
2. Tarjouspyyntö liitteineen sekä yhteenveto tarjouspyyntöön esitettyihin
kysymyksiin annetuista vastauksista
3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 tavarat –ehdot huhtikuu
2017 ja Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 palvelut –ehdot
huhtikuu 2017
4. Tarjoajan xxxx päivätty tarjous

8 Sopimuksen purkaminen
Sopimuksen purkamisessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin sisältyviä
määräyksiä.
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9 Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa
Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Toimittajaa rasittaa julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen
poissulkemisperuste tai lain 81.1 §:n 3-8 tai 10-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen
poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.
Lisäksi Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kokonaan tai osittain lain 137 §:ssä
tarkoitetussa tilanteessa.
Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Toimittajan taloudellisten tai
muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti siten, ettei voida olettaa Toimittajan
täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden
täyttymisestä anneta.
Jos Tilaaja irtisanoo sopimuksen tämän kohdan perusteella, on Toimittajalla oikeus saada
täysimääräinen maksu Tilaajan tilaamista, sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista
tuotteista, jotka on toimitettu tilaajalle määräajan puitteissa, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen
sopimuksen päättymisen johdosta.
Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

10 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja Suomen oikeudenkäyttöpiirissä voimassa olevaa
kansainvälistä sääntelyä.
Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisin
neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, ratkaistaan riita-asiat ostajan kotipaikan
käräjäoikeudessa.

11 Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

12 Allekirjoitukset

Pöytyällä xxxx 2019

Pöytyän kunta

Marika Loponen
sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
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