SOPIMUSLUONNOS

HIEKAN JA MURSKEIDEN TOIMITUSURAKKA OUNASJOEN MONITOIMITALO SINETTÄ.
1

Sopijapuolet
Tilaaja
Napapiirin Infra Oy
Koskikatu 27
PL 8013
96101 ROVANIEMI
Y-TUNNUS: 2732706-2

Toimittaja:
Tilaaja = rakennuttaja = Napapiirin Infra Oy
Toimittaja = Urakoitsija =
Sopijaosapuolet = tilaaja ja toimittaja
Mikäli yhteyshenkilöt vaihtuvat, molemmilla sopijaosapuolilla on velvollisuus ilmoittaa
asiasta.
2

Sopimuksen kohde
Hiekan, murskeiden ja salaojasepelin toimitus Ounasjoen monitoimitalo Sinettä.

3

Hankintapäätös
Hankintasopimus perustuu Napapiirin Infra Oy:n xxxxx päätökseen xxxx.2018.

4

Sopimuskausi
Hankinnan sopimuskausi on 1.6.2018 – 31.7.2018.

5

Sopimuksen hinnat
Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0%), hintoihin lisätään kulloinkin voimassa
oleva arvonlisävero, allekirjoitushetkellä 24%.
Maksuperusteena on tonnihinta €/tn (yksikköhintaperuste).
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Yllämainittuihin hintoihin sisältyy kaikki materiaalien toimituksesta aiheutuvat
kustannukset (mm. materiaali, materiaalien irroitus, kuormaus, kuljetus, yleiskulut,
kuten raaka-aineen ottopaikan ylläpito, ylisuurien kivien poisto, aputyöt)
Laskutus-, yms. lisä ei hyväksytä.
6

Hintojen sitovuus
Sopimuksen hinnat ovat sitovana voimassa koko sopimuskauden ajan. Sopimushintoja
ei sidota indeksiin.

7

Laskutus- ja maksuehto
Tarjouksen maksuehdon on oltava vähintään 21 pv netto. Viivästyskorko on korkolain
mukainen.
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava
sopimuksen mukainen materiaali on todettu toimitetuksi tai lasku on muuten todettu
maksukelpoiseksi.
Laskutus on suoritettava vähintään kerran kuukaudessa. Tilaaja ei hyväksy laskuja, jotka
esitetään tilaajalle yli kolme (3) kuukautta työsuorituksen jälkeen. Ennakkoa ei
makseta.
Tilaajalla on käytössä sähköinen laskujen käsittely, joten toimittajan tulee toimittaa
laskut verkkolaskupalvelua käyttäen, tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen.

8

Tarjottaville maa- ja kiviaineksille asetetut ehdottomat laatuvaatimukset
Maa- ja kiviaineksien tulee olla rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittyjä
standardin SFS-EN 13242 vaatimusten mukaisesti ja niiden suoritustason on oltava
varmennettu AVCP 4 luokan mukaisesti. CE-merkittyjen kiviainesten suoritustasoilmoitukset ja CE-merkit on toimitettava viimeistään kiviainestoimitusten yhteydessä.
Edellä mainittu vaatimus ei koske eristyshiekkaa ja luonnonsoraa.
Maa- ja kiviainesten on täytettävä Infrarakentamisen (InfraRYL 2010) yleiset
laatuvaatimukset ja työselvitykset, poikkeuksena soramurskeiden lujuusarvot, joiden
on oltava vähintään seuraavat: Los Angeles < 40.
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Maa- ja kiviainesten on täytettävä tarjouspyynnön liitteenä olleiden rakeisuusohjeiden
mukaiset ehdot.

9

Urakan ehdot
9.1 Materiaalin ottopaikka;
Ottopaikan ja materiaalin hankinta kuuluu toimittajalle, samoin ottopaikan hoito ja
siihen liittyvät toimenpiteet.
9.2 Tilaaja suorittaa;
Tilaaja suorittaa ainoastaan materiaalin mittauksiin ja laadunvalvontaan liittyviä töitä.
9.3 Tilaaja luovuttaa;
Toimitusurakkaan ei liity mitään tilaajan luovuttamia alueita tai tarvikkeita.

9.4 Tilaajan edustajat;
Tilaajan edustajana tässä työssä toimii työpäällikkö sekä hänen määräämänsä henkilöt.
9.5 Massamäärän mittaus;
Työkohteisiin toimitettavat materiaalit mitataan
kuormauskoneen massavaa`alla kuormauspaikalla.

tonneina

autovaa´alla

tai

9.6 Erityiset määräykset;
Tilaaja pidättää oikeuden tarvittaessa ottaa ja käyttää maa-aineksia edellä olevien
urakoiden mukaisiin töihin omistamiltaan maa-alueilta sekä käyttää erikoistöihinsä
tarvittaessa myös muiden toimittajien materiaaleja.
Tilaaja pidättää oikeuden tarvittaessa kilpailuttaa yksittäiset materiaalien tarpeet
työmaittain.
Toimittaja ei ole oikeutettu käyttämään ilman erillistä lupaa muita kuin yleisiä teitä tai
alueita.
9.7 Laatu ja työturvallisuus
Ellei tapauskohtaisesti muuta sovita, tilaaja vastuullisena päätoteuttajana vastaa
työnsuunnittelusta, liikennejärjestelyistä ja muista työmaan turvallisuuteen ja
työskentelyolosuhteisiin liittyvistä asioista.
Tilaaja perehdyttää kuljettajan tilanteen vaatimalla tavalla työmaahan, työolosuhteisiin
ja turvallisuusasioihin. Tilaaja ottaa huomioon työnsuunnittelussa ja työmaan
organisoinnissa yrityksen ja kuljettajan työ- ja liikenneturvallisuudessa havaitsemat
puutteet ja näkökohdat.
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Työmaan kieli on suomi. Työmaan sisäinen ohjeistus, työturvallisuus ja liikenneturva
edellyttävät, että toimittaja ja kuljettaja hallitsevat riittävän hyvin työmaan kielen.
Toimittaja vastaa omassa toiminnassaan siitä, että:
• asianomaisessa työssä vaadittavat luvat ovat kunnossa
• työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat ovat kunnossa
• sen käyttämät kuljettajat ovat ammattitaitoisia, työmaalla käytettävän kielen
hallitsevia, työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytettyjä ja joilla on
Suomessa pätevä ajokortti sekä voimassa olevat, asianomaisessa työssä
vaadittavat luvat sekä voimassa oleva todistus liikennealueella työskentelyssä
vaaditun katu- tai tieturva 1 kurssin suorittamisesta,
• kuljettaja ottaa työssään huomioon liikenneturvallisuuden sekä liikennealueilla työskentelystä annetut määräykset ja tilaajan turvallisuusohjeet,
• koneet, laitteet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja täyttävät
voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit. Todetut puutteet on
korjattava ensi tilassa,
• kuljettaja raportoi työnjohdolle liikenne- tai työturvallisuudessa
havaitsemansa puutteet ja riskit.
Katu-, kunnossapito- ja kaivantotöissä vaaditaan työntekijöiltä vähintään EN 471 /
suojausluokka 2 normit täyttävä turva-asu sekä hyväksytty suojakypärä.
(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205).
Kuljettajalla tulee olla työnantajan myöntämä veronumerolla varustettu henkilökortti.
(Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 1231/2011)
Kuljettajan on käytettävä handsfree-laitetta käyttäessään puhelinta.
Koneiden tulee täyttää voimassa olevat työturvallisuusmääräykset. Tilaajalla on oikeus
tarkistaa kone varusteineen ja laitteineen ennen sen siirtymistä työmaalle sekä milloin
tahansa työmaalla työkuntoisuuden ja työturvallisuusmääräysten täyttymisen
toteamiseksi.
10 Toimituksen ehdot
Maa- ja kiviainesten toimitus vapaasti täysin kasettikuormin työkohteisiin
toimitettuina. Materiaalit toimitetaan tilaajan ilmoituksesta suoraan työkohteisiin työn
edistymisen mukaan ajalla 1.6.2018 – 31.7.2018.
Mikäli toimittaja ei kykene toimittamaan tilaajan ilmoittamaa massamäärää
määräaikana, tilaajalla on oikeus hankkia puuttuva määrä muualta. Toimittaja on
velvollinen suorittamaan tilaajalle tästä aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset.
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Materiaaleja toimitettaessa tulee toimituskapasiteetin olla tarvittaessa vähintään 1000
tn/työvuoro. Milloin yhteen työkohteeseen toimitettavan materiaalin määrä >300 tn
/työvuoro, tilaaja ilmoittaa tarpeen kaksi työpäivää aikaisemmin.
11 Viivästyssakko ja määräykset
Mikäli toimittaja ei toimita tilattuja eriä määräpäivään mennessä, on tilaajalla oikeus
periä viivästymissakko. Viivästymissakon suuruus määräytyy myöhästyneen
toimituserän suuruuden mukaan siten, että kultakin täydeltä myöhästymisviikolta
peritään myöhästynyttä tonnia kohti 10 % sen arvonlisäverottomasta yksikköhinnasta.
Viivästymissakko peritään edellä olevan mukaisesti myös siinä tapauksessa, että
rakennuttaja joutuu toimituksen sisällön mukaisesti tilamaan toimituseriä toiselta
toimittajalta ja tilauksen sekä massojen toimittamisen välinen ero kasvaa yli viikon
suuruiseksi.
12 Valvonta
Materiaalien tulee täyttää tässä hankintasopimuksessa ja tarjouspyynnössä sekä niiden
liitteissä asetetut laatuvaatimukset.
Tilaajan työpaikalle asettamat valvojat valvovat toimitettavien materiaalien laatua ja
sitä, että työt tehdään sopimusasiakirjojen mukaisesti. Valvojilla tulee olla vapaa pääsy
tarjoajan ja mahdollisten alihankkijoiden työpaikoille.
Materiaalien laadunvalvonta kuuluu toimittajalle. Laadunvalvonnassa on käytettävä
SFS sertifioitua PANK-laboratoriota. Tilaaja suorittaa mahdollisia laadunvarmistustoimenpiteitä pistokokein. Materiaalien tulee täyttää tarjouspyynnössä ja
sopimuksessa sekä niiden liitteissä asetetut laatuvaatimukset. Toimittajan on
toimitettava viimeistään ennen materiaalien toimitusta rakeisuusanalyysit ja muut
laatuvaatimusten mukaiset näytetulokset ko. materiaaleista.
Valvojilla on oikeus toimittajan kustannuksella tehdä kuorma-autojen tilavuusmittausten tarkistuksia ja kuorma-autojen punnituksia urakoitsijan toimittamien
materiaalien mittausten tarkistamiseksi.
Muilta osin valvonta on järjestettävä ja suoritettava Rakennusurakan yleisten
sopimusehtojen 59-62 §:n mukaisesti ja otettava huomioon mitä vastuukysymyksistä
on saman asiakirjan 34 ja 35 §:ssä sanottu.
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13 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
Toimittaja sitoutuu siihen, että se täyttää tilaajavastuulaissa toimittajalle asetetut
vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Lisäksi toimittaja sitoutuu toimittamaan
tilaajan pyynnöstä Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ennen sopimuksen
allekirjoittamista ja tarvittaessa myös sopimuskauden aikana.
Todistukset eivät saa olla yli kolme (3) kuukautta vanhoja.
14 Hankinnan sopimusehdot
Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 1998
(YSE), infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia (Infra RYL 2010) sekä rakentamista
koskevia yleisiä lakeja, asetuksia ja määräyksiä.
Urakoitsijalla on oltava lakisääteisten vakuutusten lisäksi vastuuvakuutus, joka kattaa
myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot.
Tuotevastuun osalta sovelletaan voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja
määräyksiä.
Toimittajan tulee noudattaa kaikkien työntekijöiden työsuhteissa voimassa olevaa alan
valtakunnallista työehtosopimusta sekä työturvallisuutta koskevia säännöksiä.
Toimittaja vastaa siitä, että kaikilla työntekijöillä alihankintaketjua myöten on
oleskelulupa (Työsopimuslaki 2001/55). Palveluntuottaja kantaa viimekätisen vastuun
palauttamisesta ja palkoista aiheutuvista kustannuksista sekä seuraamuksista.
Tilaaja varaa oikeuden purkaa hankintasopimuksen kohtuullisessa ajassa kolmen (3)
aiheellisen kirjallisen reklamaation jälkeen.
Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.
Tilaaja pidättää oikeuden pyytää erilliset tarjoukset suuremmista ja poikkeuksellisista
maanrakennuskohteista.
15 Alihankinta
Toimittajalla on kokonaisvastuu tuotteiden ja palveluiden toimittamisesta, niiden
vaatimuksenmukaisuudesta sekä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä tilaajaa kohtaan.
Toimittaja voi tilaajan kirjallisen hyväksynnän saatuaan sopimuskauden aikana lisätä
uusia alihankkijoita tai vaihtaa niitä. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan
osuudesta kuin omastaan. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa
omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita tuotteita ja palveluita
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toimittaessaan ja tuottaessaan. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää toimittajaa
käyttämästä tiettyä alihankkijaa.
16 Sopimuksen siirto
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteistä
kirjallista suostumusta.
17 Sopimuksen muutokset
Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat
voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja
allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. Myös
sähköpostilla tehtyä muutosta pidetään kirjallisesti tehtynä, ja siten pätevänä.

18 Erimielisyyksien ratkaisu
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan osapuolten
keskinäisin neuvotteluin. Erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon, ratkaistaan Lapin
käräjäoikeudessa Rovaniemen kansliassa.
19 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään
ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä:
1. hankintasopimus (=urakkasopimus)
2. tarjouspyyntöasiakirjat
3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 (YSE) sekä Infrarakentamisen yleiset
laatuvaatimukset (InfraRYL 2010).
4. tarjous
Tätä sopimusta on allekirjoitettu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi toimittajalle ja
yksi tilaajalle.
20 Tarjouksen itsenäisyyttä koskeva ehto
Urakoitsija vahvistaa tämän sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän
sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain
tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn
kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan
toiminta-alueella. Mikäli urakoitsijan todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen

Napapiirin Infra Oy Käyntiosoite Koskikatu 27 96100 Rovaniemi www.rovaniemeninfra.fi Y-tunnus 2732706-2

SOPIMUSLUONNOS

edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn
kilpailunrajoitukseen (kartelliin), toimittaja on velvollinen suorittamaan tilaajalle
sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun palvelun kokonaisarvosta korkoineen
vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle
aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi urakoitsijan on korvattava asian selvittämisestä
aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli urakoitsija
paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 §:n (12.8.2011/948) perusteella
kokonaan seuraamusmaksusta, urakoitsija vapautuu tämän ehdon mukaisen
sopimussakon maksamisesta.
21 Voimaantulo
Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

22 Allekirjoitukset

Rovaniemi xxxx.2018
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