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Sopimusluonnos kirjastoaineiston hankinnasta Lumme -kirjastoille
1. Sopimuksen osapuolet
Toimittajat

Tilaajat

2. Sopimuksen yhteyshenkilöt
Lumme -kirjastojen edustaja:
Toimittaja:
Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman
organisaationsa sisällä ja toiselle osapuolelle.
Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen osapuolen yhteyshenkilölle.
Sopijapuolet pitävät tiedot ajan tasalla ja ilmoittavat muutoksista toisen sopijapuolen vastaaville
henkilöille viipymättä.
Sopimuksen seurantapalavereja pidetään tilanteen niitä vaatiessa.

3. Sovellettavat yleiset sopimusehdot
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen
sovelletaan Julkisten tavarahankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat.

4. Sopimuskausi
Hankintasopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 1.1.2018.
Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta molemmilla hankintasopimuksen osapuolilla.
Irtisanominen on mahdollista ilman erityisiä perusteita.
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5. Sopimuksen kohde
Sopimuksen kohteena on 6.10.2017 päivätyn tarjouspyynnön nro 130350 mukainen hankinta.
Hankintaan sisältyvät seuraavat osatarjoukset:
1) Kotimainen kirjallisuus, sisältäen kotimaiset kirjallisuusäänitteet ja kielikurssit
2) Ulkomainen kirjallisuus, sisältäen ulkomaiset kirjallisuusäänitteet ja kielikurssit
Tämä sopimus ei sisällä Tilaajan määräostovelvoitetta Toimittajalta eikä tuota Toimittajalle
yksinoikeutta myydä Tavaraa Tilaajalle.
Sopijaosapuolten vastuut:
Tilaaja vastaa siitä, että se suorittaa tämän sopimuksen mukaisen vastikkeen sovitun
maksuehdon mukaisesti. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Toimittaja vastaa siitä, että Tavara täyttää tässä sopimuksessa tai sen liitteissä (tarjouspyyntö- ja
tarjousasiakirjat) yksilöidyt vaatimukset ja määritykset.

6. Tilaaminen ja kaupalliset ehdot
TILAAMINEN:
Tilaaja tulee tilaamaan valituilta toimittajilta muutakin kirjallisuutta ja äänikirjoja ym. kuin
tarjouspyynnön hintaliitteessä olevat tuotteet.
Tilaaja voi tilata tuotteita ja palveluita tarpeensa mukaan tämän sopimuksen mukaisin hinnoin ja
sopimusehdoin. Toimittajan tulee lähettää jokaisesta tilauksesta tilausvahvistus tilauksen
tehneelle.
Tilausten peruminen ja palautukset:
Tilaajalla on oikeus perua tilaus heti saman päivän aikana tilausvahvistuksen saatuaan, jos luvattu
toimitusaika on pidempi kuin tarjouspyynnössä määritelty toimitusaika tai jos tilattu tuote ei ole
vielä ilmestynyt.
Tilaajalla on oikeus perua ennakkotilaus, jos sitä ei ole toimitettu yhden vuoden kuluessa
ennakkotilauksesta. Tilaajalla on myös oikeus perua tilaus tai muuttaa tilausta, jos tilauksesta ei
ole aiheutunut kustannuksia toimittajalle eli kirja ei ole saapunut kustantajalta toimittajan
varastoon.
Virheelliset, vialliset ja kirjastoaineistoksi sopimattomat (esim. värityskirjat ja täytettävät
puuhakirjat) tuotteet palautetaan toimittajan kustannuksella ja tuotteen arvo hyvitetään erillisellä
hyvityslaskulla.
Toimituksen palauttaminen:
Virheelliset toimitukset sekä virheelliset, vialliset ja kirjastoaineistoksi sopimattomat (esim.
värityskirjat ja täytettävät puuhakirjat) tuotteet palautetaan toimittajan kustannuksella ja tuotteiden
täysi arvo hyvitetään erillisellä hyvityslaskulla.
Tilaajan virheellisesti tilaamat tuotteet voi palauttaa toimittajalle ja niistä saadaan myös
täysimääräinen hyvitys. Tilaaja vastaa palautettavien tuotteiden rahtikustannuksista, mikäli
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tilausvirhe on tilaajan virhe.
Toimitukset:
Toimitusten lähetyslistat on toimitettava sekä paperisina että sähköisessä, koneluettavassa
muodossa (Tilaajan toiveen mukaan EDIFACT- ja/tai csv muodossa). Eri aineistolajit on
toimitettava omilla lähetysluetteloillaan tai eriteltynä omiksi ryhmikseen.
Toimitusaika:
Toimittajan tulee sitoutua toimittamaan vähintään 85 % tilauksista ilmoittamassaan ajassa.
Suomessa julkaistun kirjallisuuden toimitusajan tulee olla korkeintaan 10 työpäivää tilauksesta tai
tuotteen ilmestymisestä.
Muualla kuin Suomessa julkaistun englannin-, ruotsin-, viron- ja venäjänkielisen kirjallisuuden
toimitusaika on korkeintaan 2 viikkoa (=15 työpäivää) tilauksesta tai tuotteen ilmestymisestä.
Toimitusten tiheys:
Kirjastojen tilaukset tulee toimittaa vastaanottajan toiveiden mukaan arkipäivisin vastaanottajan
ilmoittamana viikonpäivänä klo 8.30 – 14 välisenä aikana.
Toimitusehto:
Toimitusehto TOP Mukana olevat kirjastot, purettuna Tilaajan osoittamaan paikkaan, kuljetus
vakuutettuna sekä Toimittajan lukuun pakkausjätteet poiskuljetettuina (Finnterms 2001).
Asiakaspalvelu ja -palaute:
Toimittajalla tulee olla asiakaspalvelu auki arkipäivinä vähintään klo 9-16. Yhteydenotot pitää
voida tehdä sekä sähköpostitse että puhelimitse. Puheluiden tulee olla hinnoittelultaan normaalin
paikallismaksun mukaisia. Asiakaspalvelun asiointikielinä tulee olla vähintään suomi.
Tilauksen vastaanotto:
Tilaaja tarkastaa Tavaran 14 päivän kuluessa siitä, kun Toimittaja on toimittanut Tavaran
sopimuksen mukaisesti Tilaajan tarkastettavaksi. Toimittaja avustaa tarvittaessa Tilaajaa
vastaanottotarkastuksen suorittamisessa yhdessä sovittavalla tavalla. Vastaanottotarkastuksen
määräaikaa pidennetään sillä ajalla, minkä Tilaaja kohtuudella tarvitsee virhekorjausten
tarkastamiseen ja hyväksymiseen.
Mikäli virheet ovat olennaisia tai toistuvia, Tilaajalla on oikeus päättää Sopimus JYSE 2014
Tavarat kohdan 12 mukaisesti.
Reklamaatiot:
Toimittajan tulee antaa reklamaation lähettäjälle vastaus 3 työpäivän kuluessa yhteydenotosta.
Ympäristönäkökohdat:
Toimittajan tulee pyrkiä toimimaan ympäristöystävällisesti. Toimituksissa tulee välttää turhaa
pakkaamista tai vajaita kuljetuskuormia.
Laskutus ja maksuehto:
Maksuehto on vähintään 21 pv netto. Jos toimittaja laskuttaa paperilaskulla, niin maksuehto on 30
pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen.
Toimittajalla tulee olla sopimuskauden alusta alkaen valmius verkkolaskutukseen. Lasku voidaan
lähettää ja maksaa vasta kun tavara on toimitettu sopimusehtojen mukaisesti. Jokaisesta
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toimituksesta tulee olla oma erillinen lasku. Tuotteiden hinnat tulee ilmoittaa laskussa eriteltyinä.
Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja sen tulee täyttää arvonlisäverolain
määräykset.
Tilaajan tilikausi on kalenterivuosi ja laskutuskauden tulee päättyä vuodenvaihteeseen.

7. Hinnat ja hintojen tarkastaminen
Hinnat tuotteille ilmoitetaan arvolisäverottomina, alv 0 %. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa
oleva arvolisävero.
Toimittajan tulee sopimuskauden aikana hinnoitella tuotteensa seuraavan laskukaavan mukaan:
(tuotteiden ostohinta kustantajalta tai välittäjältä) x (1 + toimittajan ilmoittama kateprosentti).
Toimittajan ilmoittama kateprosentti on x. Kateprosentti on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
Kateprosentti sisältää kaikki lisäkustannukset kuten toimituskulut, mutta ei sisällä muovitusta eikä
tarroitusta. Tuotteen ostohinta on kustantajan/välittäjän Toimittajalle antaman kirjahinnaston
mukainen.
Hinnaston hinnat perustuvat Toimittajan ja kustantajan/välittäjän sopimiin hintoihin. Sovittujen
hintojen lisäksi ostohintoihin ei saa lisätä lisäkustannuksia kuten toimituskuluja vaan ne pitää olla
huomioitu/sisällytetty tarjottuun kateprosenttiin. Jos kustantaja/välittäjä antaa Toimittajalle
joidenkin tuotteiden kohdalla hetkellisiä tai pysyviä alennuksia, tulee alennuksien siirtyä
välittömästi myös Tilaajan hintoihin ja näkyä Tilaajalle välittömästi.
Tilaaja tulee tekemään hintoihin ja ostohintoihin auditoinnin sekä vertailuvaiheessa että 2 kertaa
vuodessa sopimuskauden aikana. Auditoinnissa tarkastetaan, että hintojen muodostus on
sopimuksen ja tarjouspyynnön mukainen. Toimittaja sitoutuu avustamaan Tilajaa mahdollisessa
auditoinnin tekemisessä.
Mikäli Toimittajalla on sopimuskauden aikana erillisiä kampanjoita sesonkeihin, poistotuotteisiin
tms. liittyen ja nämä hinnat olisivat halvempia kuin sopimuksenmukainen hinta, sen tulee myydä
tuotteet Tilaajalle kampanjan mukaisella hinnoittelulla.
Hinta muovitukselle on x euroa/nide, alv 0 %, hinta RFID-tarroitukselle on x euroa/nide, alv 0 %,
hinta RFID-tarroitukselle blancotarroilla (kirjat) on x euroa/nide, alv 0%, hinta RFID-tarroitukselle
blancoilla CD/DVD-tarroilla on x euroa/nide, alv 0 %, hinta RFID-tarroitukselle viivakoodeilla on x
euroa/nide, alv 0 % (nidetunnisteella ja kirjaston nimellä varustettuna -kirjat)
RFID-hinnan tulee sisältää kaikki kustannukset eikä sen lisäksi saa laskuttaa lisäkustannuksia
esim. toimituksesta tai laitekustannuksia.

8. Alihankinta
Mikäli Toimittaja käyttää alihankkijoita, vastaa Toimittaja alihankkijoidensa työn tekemisestä ja
lopputuloksen laadusta kuin omasta työstään.
Toimittajan on ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat Tilaajalle kirjallisesti. Tilaaja voi perustellusta
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syystä kieltää Toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa.
JYSE 2014 Tavarat kohdasta 3.6 poiketen Toimittajalla on Tilaajan vaatimuksesta velvollisuus
vaihtaa alihankkija, jos siihen kohdistuu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016) 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste tai 81 §:n 1 momentin
1, 2 tai 4 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt
vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.
Jos alihankkijan vaihtaminen ei ole mahdollista, on Tilaajalla oikeus purkaa tämä Sopimus
päättymään välittömästi.

9. Vakuutukset
Toimittaja vastaa edustamiensa tuotteiden tuotevastuuvakuutuksista. Toimittaja huolehtii lisäksi
oman henkilökuntansa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista. Toimittaja antaa pyydettäessä
tilaajan tutustuttavaksi ko. vakuutuskirjat.

10. Sopimuksen Irtisanominen
Jos jompikumpi Osapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen, niin irtisanominen tehtävä kirjallisesti.
Osapuolilla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus 6 kuukauden irtisanomisaikaa käyttäen,
kuitenkin aikaisintaan, kun sopimuksen voimaantulosta on kulunut 6 kuukautta.
Irtisanominen ei aiheuta Osapuolille maksuseuraamuksia.

11. Sopimuksen purkaminen
Kumpikin Osapuoli saa purkaa sopimuksen, mikäli sopimuksen täyttäminen viivästyy yli kolme (3)
kuukautta.
Tilaaja saa aina purkaa sopimuksen edellä mainitusta määräajasta riippumatta, mikäli
viivästymisellä on hänelle olennainen merkitys ja Toimittaja käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se
käsittää. Sopimuksen purkautuessa Tilaajalla on oikeus saada Toimittajalta sopimuksen kohdan
17 viivästyssakon lisäksi korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuneista välittömistä
kuluista ja vahingoista.
Kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen
esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti.
Tilaajalla on oikeus purkaa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa
hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste tai hankintalain 81 §:n mukainen
harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tilaajalla on em. purkamisoikeus, vaikka edellä mainitut
perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.
Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle Osapuolelle kirjallisesti ja
purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet.
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12. Sopimuksen päättyminen
Tilaaja tulee sopimuksen päättyessä kilpailuttamaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvat tavarat
julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti. Toimittaja sitoutuu, Tilaajan niin halutessa,
jatkamaan tätä sopimusta voimassaolevin sopimusehdoin siihen saakka kunnes Tilaaja on
solminut hankintapäätöksen perusteella uuden hankintasopimuksen. Mikäli Toimittaja valitaan
Tilaajan toimittajaksi myös tulevassa kilpailutuksessa, tulevat tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat
uudet sopimushinnat voimaan välittömästi hankintapäätöksen saatua lainvoiman.
Tämän sopimuksen purkamisella tai irtisanomisella ei ole sellaisenaan vaikutuksia ennen
sopimuksen päättymisajankohtaa tehtyihin tilauksiin tai toimituksiin.

13. Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja
Sen lisäksi mitä JYSE 2014 Tavarat 17 luvussa sovitaan, todetaan, että salassapitoa koskevia
määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin.

14. Kartelleja koskeva sopimussakko
Toimittaja vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän sopimuksen
tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen tekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan
keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin)
kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla Tilaajan toiminta-alueella.
Mikäli Toimittajan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain
tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), on
Toimittaja velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun
tavaran kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan sopimussakon
määrän ylittävät Tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi Toimittajan on korvattava asian
selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli Toimittaja
paljastaa kartellin ja vapautetaan lainvoimaisesti kilpailulain 14 §:n perusteella kokonaan
seuraamusmaksusta, Toimittaja vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta.

15. Soveltuva laki
Selvyyden vuoksi todetaan, että tähän sopimukseen sovelletaan julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä myös hankintalaki).

16. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli
neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

17. Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys
1. Sopimus
2. Tarjouspyyntöasiakirjat
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3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 TAVARAT)
4. Tarjous liitteineen

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

