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LVI-MÄÄRÄLASKENNAN TOIMITUSEHDOT

7.4.2017

Sopimusehdot
Sopimusehtoina käytetään konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 näissä LVI-määrälaskennan
toimitusehdoissa mainituin tarkennuksin.
Aineiston käyttöoikeus ja edelleen luovutuskielto
Määrälaskenta aineiston käyttöoikeus koskee ainoastaan tilauksessa mainittua yhtiötä / yksikköä. Aineistoa
tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan (määrälaskennan suorittaja) kirjallista
lupaa. Ainoastaan erikoistuotteiden kyselyihin tuotettua aineiston osaa tilaaja (määrälaskennan
toimeksiannon tilaaja) saa käyttää omien materiaalitarjouspyyntöjen liitemateriaalina. Jos kuitenkin tapahtuu
aineiston luvatonta luovutusta, on tilaaja velvollinen korvaamaan kaikki siitä toimittajalle aiheutuneet vahingot
ja tulonmenetykset.
Palvelut
Toimittaja sitoutuu suorittamaan asiakkaalle palveluhinnastossaan mainittuja palveluita kulloisenkin
resurssitilanteensa mukaisella, erikseen sovittavalla aikataululla. Jos kuitenkin on sellainen tilanne, että
toimeksianto ja siihen liittyvä aineisto on saapunut toimittajalle sovittua aikaa myöhemmin, eikä laskentaaikaan saada lisäystä, ei toimittaja ole velvollinen suorittamaan toimeksiantoa alkuperäisen aikataulun
mukaisesti ennakkoon sovitulla hinnalla, vaan sitä voidaan korottaa aiheutuneiden lisäkustannusten
suhteessa. Lisäksi toimittaja ei ole velvoitettu suorittamaan toimeksiantoja, jos tilaaja on laiminlyönyt jonkin
toimittajan lähettämän laskun maksamisen.
Määräluetteloaineiston, alihankinta-tarjouspyyntö ja erikoislaitetarjouspyyntöaineistojen toimitustapa ja muoto sovitaan yrityskohtaisesti. Näiden tarjouspyyntöjen mahdollisesti tarvittavat kopio ja
lähetyskustannukset veloitetaan erikseen. Korkeintaan A3-kokoiset tarjouspyyntöjen liiteaineistot skannataan
toimestamme pdf-tiedostomuotoon. Mikäli laskenta edellyttää työmaakäyntiä, veloitamme siitä aiheutuneet
kustannukset.
Tilaaja vastaa itse määrälaskentaluettelon perusteella antamansa tarjouksen kattavuudesta ja riittävyydestä.
Toimittajan tuottama aineisto on toimittajan omaisuutta. Toimittaja saa myydä sen edelleen kysymättä
tilaajan lupaa, ellei asiasta ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu. Toimittaja voi käyttää toimeksiannon
suorittamisessa alihankkijana toista henkilöä tai yritystä. Tällöin toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuten
omastaan.
Tilaajakohtaiset räätälöinnit ja muut työt
Määräluetteloiden laadintaan ei sisälly mitään tilaajakohtaisia erillistöitä, ellei niitä ole kirjallisesti erikseen
sovittu. Tilaajalla ei ole oikeutta jättää osaakaan palvelun hinnasta maksamatta mahdollisesti etukäteen
määrittelemättömien sisältötarpeiden muutosten vuoksi.
CAD aineistot
Saadessamme CAD-aineistoja käyttöömme, tarkastelemme aineistojen käyttökelpoisuuden
tapauskohtaisesti ja sovimme aineiston käyttölaajuudesta tilaajan kanssa.
Salassapitovelvollisuus
Tilaajatietoja käsitellään luottamuksellisesti. Toimittaja ei anna kolmannelle osapuolelle asiakastietoja.
Toimittaja voi ilmoittaa kolmannelle osapuolelle mitä kohteita ja missä laajuudessa on tuotannossa. Tieto
löytyy myös kotisivuiltamme. Mikäli toimeksianto sisältää alihankinta- ja erikoismateriaalien kyselyiden
suorittamisen tai muuta vastaavaa, ei toimittaja ota vastuuta siitä, jos tilaajatieto vuotaa kyseisen tahon
kautta.
Papintie 14
04600 MÄNTSÄLÄ

Puh. +358 (0)40 843 0188, +358 (0)40 843 0181
www.vesiwatti.fi
E-mail: toimisto@vesiwatti.fi

Y-tunnus:2056154-2
Kotipaikka: Mäntsälä

2(2)
Aineistojen säilytys
Aineistojen säilytyksestä sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Toimittajan palauttaessa aineiston tilaajalle, on
toimittajalla oikeus saada käyttämänsä aineisto tai kopiot siitä tilaajan kustannuksella mikäli niiden sisältöä
joudutaan myöhemmin tarkastelemaan.
Toimitusaika
Toimitusaika lasketaan siitä, kun aineisto on kokonaisuudessaan meidän käytettävissä. Tilaajan toimesta
syntyneet lisä- ja muutostyöt oikeuttavat niiden vaatiman työmäärän mukaiseen toimitusajan pidennykseen.
Viivästyminen
Ellei työtä tilaajasta riippuvasta syystä voida suorittaa sovitussa ajassa tai työ joudutaan keskeyttämään, on
tilaaja velvollinen korvaamaan toimittajalle mahdollisesti syntyneen vahingon. Vahingonkorvaus on enintään
menetetyn palkkion suuruinen. Ellei vastaavasti toimittaja voi toimittajasta johtuvasta syystä noudattaa
sovittua aikataulua huomioiden täydennyslähetysten vaikutus, on toimittaja velvollinen korvaamaan tilaajalle
mahdollisesti syntyneen vahingon. Vahingonkorvauksen yläraja on kaikissa tapauksissa enintään toimittajan
tilaajalta saaman palkkion suuruinen.
Jos viivästyminen tai keskeyttäminen johtuu osapuolista riippumattomista syistä, on tilaaja kuitenkin
velvollinen korvaamaan toimittajalle ne kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen keskeyttämistä.
Vastuu
Toimittajan vastuu on voimassa 6 kuukautta siitä, kun määrälaskentaluettelo on toimitettu tilaajalle.
Mahdollinen korvausvaatimus tilaajan on ilmoitettava kirjallisesti perusteiltaan riittävästi yksilöitynä ennen
toimittajan edellä määritellyn vastuuajan päättymistä.
Vakuutukset
Toimittajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
Erimielisyydet
Sopimuksen erimielisyydet ratkaistaan Tuusulan käräjäoikeudessa.
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