Yksikkö
Osasto

SOPIMUS

1 (4)

Pvm

Dnro

Liite 3 SOPIMUSLUONNOS

XX

1.

HANKKEEN PILOTOINTI XXX PALVELUSTA

SOPIMUKSEN KOHDE

Sopimuksen kohteena on xxx.
Palvelua testataan tilaajan määrittelemässä kohteessa xxx. Palvelu on käytössä
xx kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta/järjestelmän käyttöönotosta.
Sopimus perustuu Tilaajan XX Nopeat kokeilut -hakukierroksen
hankintapäätökseen viranhaltija x §x pv.kk.vvvv, ja sen mukaisesti voittaneen XX
Oy:n tarjoukseen.
2.

SOPIJAPUOLET JA YHTEYSTIEDOT

Sopijapuolten asiamiehet sopimusasioissa ovat alla mainitut henkilöt.
Tilaaja:
Tampereen kaupunki
0211675-2

Palveluntuottaja:
xx Oy
y-tunnus: xx

Nimi x
Titteli x
Palvelualue x
Yksikkö x
puh. x
s-posti x

Nimi x
Titteli x
puh. x
s-posti x

Osoite:

Osoite:

3. PALVELUN SISÄLTÖ

Palveluntuottajan vastuut
Palveluntuottaja sitoutuu tämän sopimuksen ja toimittamansa tarjouksen
(hankeidea) mukaisen palvelun toimittamiseen. Palvelu täyttää
liitteessä x kuvatut vaatimukset [Viitataan hankeideaan ja/tai
sen pohjalta yhdessä laadittuun liitteeseen].

Tampereen kaupunki
PL 487, 33101 TAMPERE
Puh. 03 565 611

kirjaamo@tampere.fi
www.tampere.fi
Y-tunnus 0211675-2

Yksikkö
Osasto

SOPIMUS

2 (4)

Pvm

Dnro

Palvelun käyttöönotto toteutetaan liitteenä olevan projektisuunnitelman
mukaisesti.
Sopimuskauden päätyttyä palveluntuottaja sitoutuu xxx.
Tilaajan vastuut [Luetellaan millaisia lähtötietoja tilaaja antaa jne.]
- esimerkki: Tilaaja avustaa xxx, tarjoaa käyttöön xxx datan, xxx-tilan pilotin
toteuttamista varten.
Palvelun vaatimukset [Luetellaan vaatimukset/reunaehdot palvelulle]

4. PALVELUN TUOTTAMISEEN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ

Palveluntuottajan tulee käyttää palvelun tuottamisessa tarjouksessaan
nimeämiään avainhenkilöitä. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa
palvelujen tuottamiseen nimettyjä henkilöitä ennen sopimuksen tekemistä tai
kesken sopimuskauden ilman tilaajan suostumusta.
Edellä mainittu ei estä sairaudesta, perhevapaasta tai henkilön
irtisanoutumisesta johtuvia palveluntuottajasta riippumattomia
henkilövaihdoksia, mutta palveluntuottajan on todennettava tilaajalle em.
itsestään riippumattomat syyt.
5. AIKATAULU

[Määritellään palvelun/toimituksen aikataulu].
6. HINTA

Palvelun kokonaishinta on xx xxx euroa (alv. 0 %). Hintaan lisätään
arvonlisäveron osuus. Hinta on kiinteä. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta
veloittaa Tilaajalta mitään muita kustannuksia. Hinta on kiinteä koko
sopimuskauden.

7. LASKUTUS JA MAKSUPERUSTEET

Suoritteet laskutetaan, kun ne on saatu valmiiksi. Mainittua kokonaishintaa ei voi
ylittää ilman tilaajan kirjallista hyväksyntää. Mikäli laskulle tai laskun osalle ei ole
luotettavaa perustetta, tilaaja pidättäytyy sen maksamisesta.
Maksuehto on 21 vrk. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom.
mukainen. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun
viivästymisestä on vastuussa palveluntuottaja. Laskutus-,
toimitus-, tms. lisiä ei hyväksytä.
Tampereen kaupunki
PL 487, 33101 TAMPERE
Puh. 03 565 611

kirjaamo@tampere.fi
www.tampere.fi
Y-tunnus 0211675-2

Yksikkö
Osasto

SOPIMUS

3 (4)

Pvm

Dnro

Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena.
Laskutustiedot:
Tampereen kaupunki
xx
xx
PL XXX
33101 Tampere
OVT-tunnus: 0037021167521XXXX
Operaattori: Liaison Technologies Oy
Viite: xx
8.

VAKUUTUKSET

Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka
tulee olla riittävä suhteessa Palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja Palvelusta
maksettavaan korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko
sopimuskauden ajan.
9.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry
tilaajalle. Kaikki aineisto, jonka tilaaja ja palveluntuottaja ennen tai jälkeen
sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät aineiston luovuttajan
omaisuudeksi.
Tilaajalla on kuitenkin rajoittamaton käyttöoikeus käyttää ja julkaista ilman
salassapitovelvoitetta seuraavia pilotoinnin aikana syntyneitä aineistoja:
Palveluntuottaja saa käyttää toteutettua pilottia referenssinään.
10.

SOPIMUSKAUSI

Sopimuskausi alkaa, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa xx
kuukautta/pv.kk.20xx saakka.
11.

SALASSAPITO

Sen lisäksi mitä JYSE 21 luvussa sovitaan, todetaan, että salassapitoa koskevia
määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin.
12.

MUUT SOPIMUSEHDOT

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat
ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa
järjestyksessä (pienempinumeroinen on ensisijainen):
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Sopimus
Nopeat kokeilut –hakuilmoitus pv.kk.20xx
JYSE Palvelut 2014, päivitysversio huhtikuu 2017
Tarjous, Hankeidea liitteineen
Projektisuunnitelma

SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.

Tampereella pp.kk.20vv
Tampereen kaupunki

N.N
titteli
palvelualue x
yksikkö x
Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki
PL 487, 33101 TAMPERE
Puh. 03 565 611

XX Oy

N.N
Titteli
xx Oy

kirjaamo@tampere.fi
www.tampere.fi
Y-tunnus 0211675-2

