LIITE 6.1
SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN
SOPIMUS VOI TARKENTUA.
PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA
1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT
Tilaaja: ADHD-liitto ry (jäljempänä ”Tilaaja”)
Palveluntuottaja: (jäljempänä ”Palveluntuottaja”)
Y-tunnus:
Sijoitus tarjouskilpailussa koskien osa-aluetta __: __
Molemmat jäljempänä myös ”Osapuoli tai Osapuolet” asiayhteydestä riippuen.
2. SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu,
sopimukseen sovelletaan Jyse 2014 Palvelut -ehtoja (jäljempänä ”JYSE”).
3. MÄÄRITELMÄT
JYSE kohdan 1 lisäksi sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
”Palvelunkuvaus” tarkoittaa tässä sopimuksessa määriteltyä palvelunkuvaus- ja
vähimmäisvaatimukset liitettä (1__) sekä laatutekijät liitettä (4__), joissa on kuvattu palvelun
sisältö ja sovittu laatutaso.
”Hintaliite” tarkoittaa tämän sopimuksen mukaista hintaliitettä (liite 5__).
”Sopimus” tarkoittaa tätä palvelusopimusta.
”Palvelu” tarkoittaa tässä sopimuksessa ja palvelunkuvauksessa (liite 1__) yksilöityä palvelua.
4. SOPIMUKSEN KOHDE
Sopimuksen kohteena on 6.9.2016 päivätyn tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan pp.kk.vvvv
päivätyn tarjouksen mukaisen majoitus- ja ravitsemuspalvelun (jäljempänä ”Palvelun”)
puitejärjestelyhankinta.
Sopimuksen kohteena ovat seuraavat palvelut:
Majoitus-, tila- ja ravitsemuspalvelut hankinnan osa-alueelle __ (liite 1__).
Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä
palvelua Tilaajalle. Hankittavan palvelun määrä voi vaihdella sopimuskaudella. Tilaaja ei ole
vastuussa hankintamäärissä sopimuskaudella tapahtuvista muutoksista.
Palvelun/palveluiden sisältö ja laatu on tarkemmin kuvattu liitteessä 1__ ”Palvelunkuvaus”.
Palvelunkuvaukset perustuvat tarjouspyynnön vastaaviin liitteisiin. Palveluntuottaja on lisäksi
sitoutunut tuottamaan Palveluun liitteen 4__ mukaiset laatutekijät. Palvelu tulee tuottaa
suomen kielellä.

5. PUITEJÄRJESTELY JA MINIKILPAILUTUS
Kyseessä on puitejärjestely, jossa solmitaan sopimus Palveluiden toteuttamisesta kolmen (3)
tarjouskilpailun perusteella puitejärjestelyyn valitun Palveluntuottajan kanssa. Tämä sopimus
on solmittu kohdassa 1 määriteltyjen Osapuolten kesken.
Palveluiden toimittaminen tapahtuu puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti ja Tilaaja järjestää
erillisen minikilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen Palveluntuottajien kanssa.
Minikilpailutuksessa Tilaaja pyytää puitejärjestelyyn valituilta Palveluntuottajilta sähköiset
tarjoukset tarkemmin määrittelemästään Palvelun toteuttamisesta (kurssi). Palveluntuottajat
sitoutuvat tekemään tarjouksen tarkemmin määritellystä kurssista (Palvelusta) kahden (2)
arkipäivän määräajassa, ellei Tilaaja aseta tapauskohtaisesti muuta, pidempää, määräaikaa.
Palveluntuottajat sitoutuvat tarjoamaan minikilpailutuksessa tarkemmin määriteltyjä palveluita
hinnalla, joka perustuu korkeintaan tarjouskilpailussa tarjottuun ja ilmoitettuun hintaan
(tarjouspyynnön hintaliite ja sitä vastaava tämän sopimuksen liite 5__). Ilmoitettuja
yksikköhintoja ei siten ole mahdollista korottaa, mutta niitä on mahdollista minikilpailutuksen
yhteydessä alentaa.
Tilaaja määrittelee minikilpailutuksen valintaperusteet tapauskohtaisesti erikseen kunkin
minikilpailutuksen yhteydessä. Minikilpailutuksen valintakriteeri voi olla halvimman hinnan
ohella ja/tai asemesta myös kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin kriteerit (esim.
sijaintipainotukset) määritellään erikseen. Tilaussopimus kutakin kurssia koskien solmitaan
minikilpailutuksen voittajan kanssa. Minikilpailutuksessa valitun Palveluntuottajan tulee kyetä
toteuttamaan tilatut Palvelut Tilaajan esittämien ehtojen ja edellytysten kyseisenä tilauksen
mukaisena ajankohtana. Ellei Palveluntuottaja jostain syystä kykene toteuttamaan Palvelua
kokonaisuudessaan Tilaajan määrittelemällä tavalla tai määrättynä ajankohtana tms., Tilaaja
antaa toimeksiannon minikilpailutuksessa toiseksi parhaimman tarjouksen tehneelle
Palveluntuottajalle jne.
6. SOPIMUSKAUSI
Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä.
Tämä sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2017 asti ja se päättyy ilman eri
irtisanomista määräajan kuluttua. Lisäksi Tilaaja varaa oikeuden yksi + yksi (1+1)
kalenterivuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään (2)
kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Tilaajan käyttäessä option tämä
puitejärjestelysopimus jatkuu määräajan jälkeen uuden sopimuskauden (1 kalenterivuosi).
Yksittäinen tilaussopimus voi olla voimassa ja/tai se voidaan toteuttaa myös tässä kohdassa
tarkoitetun sopimuskauden jälkeen.
7. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT
Osapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat Sopimuksen
toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. Yhteyshenkilöiden
tapaamisista laaditaan kirjallinen muistio, jonka laatimisesta vastaa Palveluntuottaja ja jonka
Tilaajan yhteyshenkilö hyväksyy. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä
kirjallisesti toisen Osapuolen yhteyshenkilölle.
Tilaajan yhteyshenkilö: Henna Niskala
Palveluntuottajan yhteyshenkilö/palveluvastaava:
JYSE kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan
sopimuksen allekirjoittajat. Tarkennuksena JYSE 22.2 kohtaan todetaan, että sähköisellä
sopimusmuutoksella tarkoitetaan sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista
annetun lain (617/2009) mukaisesti allekirjoitettua muutosta. Tämä ei kuitenkaan estä

kirjallisen, allekirjoitetun sopimusmuutoksen lähettämistä sähköisesti, esimerkiksi
skannattuna.
8. YHTEISTYÖ JA RAPORTOINTI
Tilaaja ja Palveluntuottaja tapaavat aina kumman tahansa Osapuolen sitä pyytäessä ja
käsittelevät toimintaan, reklamaatioihin, asiakaspalautteisiin ja muutoin palveluun liittyviä
asioita.
9. ALIHANKINTA
Palveluntuottaja voi teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla. Palveluntuottaja
vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan.
10.PALVELUN LAATUTASO JA SEN SEURANTA
JYSE 5 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa:
Tilaaja seuraa erilaisin laadunvalvontamenetelmin Palveluntuottajan toimintaa niin
palvelutoiminnan ja palvelun laadun kuin laskutuksen oikeellisuuden osalta. Palveluntuottajan
toimittaa Tilaajan mahdollisesti pyytämät selvitykset ja tiedot Tilaajan asettamaan
kohtuulliseen määräaikaan mennessä.
11.REKLAMAATIOT JA ASIAKASPALAUTTEET
JYSE 5 ja 13 lukujen lisäksi sovitaan seuraavaa:
Reklamaatiot voidaan tehdä:
- suullisesti Palveluntuottajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle,
- kirjallisesti Palveluntuottajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle,
- sähköisesti Palveluntuottajan ilmoittaman yhteyshenkilön tai reklamaatioiden ja
asiakaspalautteiden vastaanottamiseen tarkoitettuun sähköpostiosoitteiseen.
Kirjallinen reklamaatio katsotaan tehdyksi, kun Tilaaja on edellä mainituin tavoin antanut
reklamaation sisältävän asiakirjan postin kuljetettavaksi ja sähköinen kun Tilaaja on lähettänyt
sähköpostin annettuun osoitteeseen. Suullisesti ja puhelimitse tapahtunut reklamaatio
katsotaan tapahtuneeksi välittömästi sen antamisen jälkeen.
12.PALVELUN TUOTTAMISEEN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ
JYSE 7 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa:
Palveluntuottajan henkilöstö sitoutuu noudattamaan yhteyshenkilöiden keskenään sopimia ja
tässä sopimuksessa määriteltyjä Palvelun toteuttamiseen ja esim. tietosuojaan liittyviä
toimintamalleja, työohjeita ja turvallisuusohjeita. Palveluntuottaja vastaa Tilaajaan nähden
viimekädessä siitä, että lakeja ja annettuja ohjeita noudatetaan.
13.TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS
JYSE 8 luvun lisäksi sovitaan seuraavaa:
Palveluntuottajalla on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että Tilaaja toimittaa riittävät tiedot,
mm. esittämällä kysymyksiä ja toimittamalla tilaajalle listan tarvittavista tiedoista.
14.HINNAT

Palvelun kokonaishinta määräytyy minikilpailutuksen perusteella ottaen huomioon mitä on
todettu kohdassa 5.
Hinnoista on sovittu liitteessä 5__ tai yksittäisen tilaussopimuksen osalta tilaussopimuksessa
ja/tai minikilpailutuksen yhteydessä.
Hinta sisältää kaikki Palvelun tuottamisen kustannukset. Tilaaja ei korvaa mitään lisiä
sovittujen hintojen lisäksi eikä matka- tai majoituskustannuksia.
Sopimuksen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
15.MAKSUEHDOT
Laskutus perustuu toteutuneeseen kurssikokonaisuuteen. Palveluntuottaja voi laskuttaa
kokonaisuuden kyseisen kurssin jälkeen maksuehdolla 21 päivää netto.
Laskutus toimitetaan Tilaajan ohjeiden mukaisesti ja tilaussopimuksessa tarkemmin sovitulla
tavalla.
Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun Osapuoli sai tietoonsa
laskun perusteet.
16.VAKUUTUKSET
JYSE 15 luvun täydennykseksi sovitaan, että Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa
varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa Palvelun tuottamiseen liittyviin
riskeihin ja palvelusta maksettavaan korvaukseen.
17. VASTUU JA VASTUUNRAJAUKSET
Mikäli kurssi ei toteudu, Tilaaja voi perua kurssin kuukautta ennen kurssin alkua maksutta
kirjallisesti Palveluntuottajalle ilmoittaen. Peruutuksesta on sovittu mahdollisesti tarkemmin
tilaussopimuksessa.
Palveluntuottaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse veroistaan ja muista
julkisoikeudellisista maksuistaan sekä vakuutuksistaan.
Vastuiden ja vastuunrajausten osalta noudatetaan erityisesti JYSE 2014 Palvelut -ehtojen
kohtia 6 ja 16.
18.SOPIMUKSEN LIITTEET JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa,
noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä:
Sopimus
Palvelukuvaus 1__
Hintalomake 5__
Laatulomake 4__
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut
19.ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.
TILAAJA
[PAIKKA] pp.kk.vvvv

PALVELUNTUOTTAJA
[PAIKKA] pp.kk.vvvv

_________________________
Nimi

__________________________
Nimi

ADHD-liitto ry
toiminnanjohtaja

Asema/Nimike

LIITTEET
Liite 1__ Palvelunkuvaus ja vähimmäisvaatimukset
Liite 4__ Hankinnan kohdetta koskevat laatutekijät
Liite 5__ Hintalomake
Liite Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut)

