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Hankintasopimus
FLOKKULANTTIEN HANKINTA

Tilaaja

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimittaja
Yhteyshenkilöt sopimuskauden aikana:
Jouko Tuomi, Turun seudun puhdistamo Oy, jouko.tuomi@turku.fi
Toimittajan yhteyshenkilö
Yhteyshenkilöllä on oltava hyvä suomen kielen suullinen- ja kirjallinen taito.
Sopimuskausi:

Sopimuskausi on voimassa kaksi vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta.
Tilaajan tavoitteena on, että sopimuskausi alkaisi 1.1.2021. Kahden vuoden perussopimuskauden jälkeen tilaajalla on mahdollisuus kahden vuoden mittaiseen optiokauteen (koko sopimuskausi 2+2 vuotta).
Tilaaja ilmoittaa toimittajalle optiovuoden käyttöönotosta viimeistään 6 kuukautta
ennen sopimuksen päättymistä.

Yleiset ehdot:

Sopimukseen noudatetaan JYSE Tavarat 2014 (päivitetty huhtikuu 2017) –ehtoja
siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole nimenomaisesti toisin sanottu.

Sopimuksen kohde: Flokkausapuaineiden (flokkulanttien) hankinta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. Sopimus sisältää kemikaalit kuljetuksineen tilaajan varastoon.
Kemikaalintoimittajan tulee varautua toimittamaan kuorma viiden arkipäivän (5
vrk) sisällä tilauksesta.
Toimittaja sitoutuu varastoimaan toimitusvarmuuden varmistamiseksi koeajoissa
käytettyjä flokkulantteja Suomessa yhteensä 15 tonnia.
Laatuvaatimukset: Tarjoajan flokkulanttien tulee soveltua sekä lietteenkäsittelyyn että jätevedenpuhdistukseen. Lisäksi niiden tulee soveltua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon prosessiin ja laitteille.
Flokkulanttien on oltava kationityyppisiä jauheita. Jauheiden on oltava hyvin veteen liukenevia ja pysyttävä sisällöltään ja jauhatukseltaan tasalaatuisena koko toimituskauden ajan.

Turun seudun puhdistamo Oy (1774713-5)
Polttimonkatu 2
20100 TURKU
www.turunseudunpuhdistamo.fi

Puh. 040 7126 242
jouko.tuomi@turku.fi

LIITE 7 HANKINTASOPIMUSLUONNOS

Sivu
Pvm
Laatinut

2/5
28.4.2020
Jouko Tuomi

Jauhe ei saa pölytä merkittävästi. Toimitettaessa säkkien on oltava ehjiä, kuivia,
kunnolla suljettuja ja hyvin pakattuja. Säkeissä pitää olla nostolenkit nelipisteistä
nostopalkkia varten.
Mitään turhia ”täyteaineita” (esim. ylimääräinen suola) ei flokkulantteihin sallita.
Flokkulanttien laatua valvotaan tarvittaessa pistokokein toimituskauden aikana.
Koeajoon toimitetuista flokkulanteista otetaan näytteet, jotka analysoidaan ja saadut tulokset säilytetään. Mahdollisesti myöhemmin tuotteesta otettavien näytteiden
koostumusta tullaan vertaamaan koeajossa olleen erän näytetuloksiin. Flokkulanttien koostumus ei saa poiketa yli ±10 % koeajon aikaisesta tuloksesta. Jos tuotteissa havaitaan yli ±10 % muutoksia, on tilaajalla oikeus yksipuolisesti purkaa
tehty toimitussopimus kyseisen toimittajan kanssa ja vaatia korvausta haitasta aiheutuneista kustannuksista.
Toimitusehto:

Toimittaja toimittaa flokkulantit Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. Toimitusehto on DAP Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, tilaajan varastoon toimitettuna.
Incoterms 2020.
Turun seudun puhdistamo Oy
Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo
Hansakatu 7
20100 Turku

Hinnat ja hintojen tarkistus:
Varaus (mol-%)

Molekyylipaino

Hinta (€/kg)

10 tai alle
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 60

Hinnat ovat kiinteät 31.12.2021 asti. Hinnat sisältävät sopimuksen kohteena olevat
flokkulantit kaikkine kuluineen. Tilaaja ei maksa mitään muita maksuja (esim. toimistokuluja, pienlaskutuslisiä, matkakuluja, toimituskuluja tms.).
Ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen hintoja voidaan tarkistaa kunkin kalenterivuoden alusta. Hinnantarkistus toteutetaan tarjoajan ilmoittaman, raaka-ainekus-
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tannuksiin perustuvan kolmannen osapuolen indeksin tai lukusarjan mukaisesti. Hinnantarkistus saa olla kuitenkin maksimissaan 2 % vuodessa. Tarjoajan tulee ilmoittaa hinnantarkistuksessa käytettävä indeksi tai lukusarja tarjouksen liitteenä. Liite katsotaan liike- ja ammattisalaisuudeksi. Tilaajalle jää
kuitenkin lopullinen päätösvalta hyväksyä tai hylätä hinnankorotuksen perusteena esitetty indeksi tai lukusarja.
Hinnantarkistuksessa käytetään tarkastushetkellä viimeisintä julkaistua indeksiä tai lukusarjaa. Ensimmäinen hinnantarkistus on mahdollista tehdä 1.1.2022 lukien. Sopimusosapuolen on ilmoitettava hinnantarkistuksesta viimeistään kahta (2)
kuukautta ennen. Muiden hintaan liittyvien porrastusten, indeksiehtojen ja varaumien tekeminen on kielletty ja sopimuksen vastaista.
Maksuehto:

Laskutus perustuu toteutuneisiin tilauksiin.
Laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja
tavara on todettu toimitetuksi tai lasku muuten on todettu laskutuskelpoiseksi. Tilaajalla on mahdollisuus reklamoida laskusta maksuajan (21 päivää) kuluessa.
Laskuihin on merkittävä: kohteen nimi, ostotilausnumero, tilauksen päivämäärä ja
tilaajan yhteyshenkilö. Laskutus on tehtävä tilaajan ohjeiden mukaisesti verkkolaskutuksena.

Sopimussakko:

Mikäli kemikaalin toimituksessa tapahtuu viivästystä toimittajasta tai tähän liittyvästä syystä, tilaajalla on oikeus 500 euron (alv 0 %) sakkomaksuun / alkava viivästyspäivä. Tilaajalla on oikeus sakkomaksun perimiseen riippumatta siitä, syntyykö
tilaajalle todellisuudessa vahinkoa viivästyksestä.
Mikäli viivästys jatkuu vähintään 5 päivää, tilaajalla on oikeus tehdä kemikaalin osto
toiselta toimittajalta ja velvoittaa mahdollinen erotus sopimustoimittajalta (ns. kateoston korvaus).
Viivästyksen jatkuessa vähintään 7 päivää, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus.
Flokkulanttien koostumus ei saa poiketa yli ±10 % koeajon aikaisesta tuloksesta.
Jos tuotteissa havaitaan yli ±10 % muutoksia, on tilaajalla oikeus yksipuolisesti
purkaa tehty toimitussopimus kyseisen toimittajan kanssa ja vaatia korvausta haitasta aiheutuneista kustannuksista.
Tilaaja voi vähentää sakkomaksun toimittajalle maksettavasta suorituksesta. Toimittaja on aina velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin, joilla kemikaalin toimitus saadaan jatkumaan.

Poikkeustilanteiden hallinta:
Toimittaja laatii sopimuskauden alettua tilaajalle suunnitelman poikkeustilanteiden
varalle (esim. saatavuusvaikeudet, toimitusongelmat).
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Toimittaja ei saa käyttää tilaajaa referenssiasiakkaanaan ilman tilaajalta saatua nimenomaista suostumusta. Tilaajalla on kuitenkin oikeus kieltää referenssikäyttö vain
perustellusta syystä.
Kaikki sopimusyhteistyötä ja toimituksia koskeva mediaviestintä on tilaajan vastuulla.

Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa:
Sopimuksen päättämiseen erityistilanteissa noudatetaan JYSE-ehtoja.
Lisäksi tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli 1) Tilaajan toiminta päättyy tai
2) Tavaran hankinta käy tarpeettomaksi. Irtisanomisaika on kaksi viikkoa tilaajan
kirjallisesta ilmoituksesta (esimerkiksi sähköpostiviesti).
Lisäksi sopimus on mahdollista purkaa päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa hankintalain (1397/2016) 80 §:n mukainen pakollinen tai 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottaja ei
toimita tilaajan asettamassa ajassa tilaajavastuulain (1233/2006) nojalla pyydettyjä
selvityksiä ja todistuksia tai selvityksen tai todistuksen mukaan palveluntuottaja ei
ole huolehtinut lakisääteisistä velvoitteistaan.
Jos hankintalain poissulkemisperusteita tai tilaajavastuulain selvityksiä koskeva rasite koskee alihankkijaa, palveluntuottajan on vaihdettava alihankkija viipymättä.
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, vaikka edellä mainitut hankintalain tai tilaajavastuulain mukaiset perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.
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Sopimusasiakirjat ja etusijajärjestys:
Sopimus
Tarjouspyyntö 8.5.2020 liitteineen
JYSE Tavarat 2014 (päivitetty huhtikuu 2017)
Liite 1: Tuoteselosteet
Liite 2: Käyttöturvallisuustiedotteet

Turussa

.

.2020

________________________________
(paikka ja aika)

________________________________
Mirva Levomäki
toimitusjohtaja
Turun seudun puhdistamo Oy
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