LAPPSET GROUP Yleiset hankintaehdot, versio 2.0

1. Soveltaminen

4. Laatu- ja ympäristövaatimukset, yrityksen yhteiskuntavastuu

Näitä yleisiä hankintaehtoja (”yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin
tavaroihin, tuotteisiin, laitteisiin, osiin, komponentteihin, raakaaineisiin ja/tai palveluihin (”tavarat”), jotka Lappset Group Oy tai
jokin sen tytäryhtiöistä tai osakkuusyhtiöistä (”ostaja”) hankkii
toimittajalta (”toimittaja”), elleivät osapuolet muuta kirjallisesti sovi.

Toimittaja vakuuttaa ja on vastuussa siitä, että tavarat ovat kaikkien
laatu- ja ympäristövaatimusten sekä sovittujen standardien mukaisia.
Tavaroiden on oltava asianomaisella toimialalla sovellettavien
tuoteturvallisuuteen, kemikaaleihin ja säteilyyn liittyvien EUstandardien mukaisia, joita standardeja ovat esimerkiksi 1. kesäkuuta
2007 voimaan tullut eurooppalainen säädös 1907/2006 kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista
muutoksineen (REACH), tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annettu direktiivi
2002/95/EY muutoksineen (ns. RoHS-direktiivi, Restriction of
Hazardous Substances Directive) sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE) 2002/96/EY muutoksineen. Selvyyden vuoksi
todetaan, että toimittajan on aina noudatettava kyseeseen tulevia
pakottavia lakeja, määräyksiä ja muita vaatimuksia. Toimittaja
sitoutuu
käyttämään
ympäristöystävällisiä
menetelmiä
hankintasopimuksen mukaisista velvoitteistaan huolehtiessaan.

Toimittajan toimittamat tuotteet on määritetty hankintasopimuksessa,
jolla tarkoitetaan joko (a) osapuolten laatimaa kirjallista sopimusta
(esimerkiksi vuosi- tai puitesopimusta) liitteineen, jonka alaisuudessa
ostotilaus tehdään, tai (b) ostajan tekemiä ostotilauksia (liitteineen).
Mikäli nämä yleiset ehdot ja hankintasopimus ovat ristiriidassa,
noudatetaan ensisijaisesti hankintasopimusta.
Osapuolet erityisesti torjuvat kaikki yritykset soveltaa toimittajan
omia, alakohtaisia tai muita yleisiä ehtoja siinäkin tapauksessa, että
tällaisia yleisiä ehtoja ei ole nimenomaisesti poissuljettu, ja
riippumatta siitä, liittyykö soveltaminen johonkin tarjoukseen,
käytyyn kirjeenvaihtoon, tilausvahvistukseen, laskutukseen tai
johonkin muuhun perusteeseen.
Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa
hankintasopimusta tai siitä johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan
kolmannelle ilman toisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta. Ostajalla on kuitenkin oikeus siirtää hankintasopimus
jollekin Lappset-konserniin kuuluvalle yhtiölle ilmoittamalla asiasta
kirjallisesti toimittajalle.
Toimittajan tekemä tarjous on voimassa toistaiseksi, ellei tarjouksessa
muuta nimenomaisesti mainita. Tarjouksessa mainitut mitat,
kapasiteetit ja muut tekniset tiedot ovat sitovia.
2. Piirustukset, asiakirjat ja muut tekniset eritelmät
Kaikki tekniset eritelmät, kuten piirustukset, asiakirjat,
tietokoneohjelmat ja tiedostot, jotka ostaja on luovuttanut toimittajalle
tai jotka toimittaja on tuottanut tavaroiden tai valmistustyökalujen
valmistusta tai palveluja varten ovat ostajan omaisuutta ja vapaasti
tämän käytettävissä. Toimittaja ei saa käyttää, kopioida, jäljentää,
luovuttaa tai muulla tavoin välittää niitä koskevia tietoja kolmannelle
osapuolelle ilman ostajan etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta.
Teknisiin eritelmiin ja sovittuihin vaatimuksiin tehdyt muutokset ja/tai
mikä tahansa muu muutos, joka voi vaikuttaa tavaroiden laatuun,
sopivuuteen, muotoon ja/tai toimintaan, edellyttävät ostajan etukäteen
kirjallisesti antamaa suostumusta.
3. Työkalut, mallit, muotit, raaka-aineet ja muut tuotantolaitteet
Ostaja omistaa kaikki tuotantolaitteet, kuten työkalut, mallit, muotit ja
raaka-aineet, jotka ostaja on toimittanut tai maksanut toimittajalle ja
joita käytetään tavaroiden valmistuksessa. Ellei toisin sovita,
toimittaja huolehtii tarvittavien tuotantolaitteiden toimituksesta
omalla kustannuksellaan.
Toimittaja vastaa ostajan omistamien tuotantolaitteiden huolellisesta
säilytyksestä, suojauksesta, ylläpidosta ja hoidosta. Toimittajan on
varustettava kyseiset tuotantolaitteet merkinnöillä, jotka osoittavat
niiden kuuluvan ostajalle ja mahdollistavat niiden erottamisen
toimittajan omistamista tuotantolaitteista. Toimittajan on säilytettävä
tuotantolaitteet (raaka-aineita lukuun ottamatta) tuotannon ajan ja
tavaroiden takuuajan, kuitenkin vähintään 5 vuotta, elleivät osapuolet
muuta kirjallisesti sovi. Ostajan omistamia tuotantolaitteita voidaan
käyttää yksinomaan tavaroiden valmistamiseen ostajalle eikä
valmistukseen muille ostajille tai osapuolille tai luovutettavaksi
kolmannelle osapuolelle, ellei ostaja sitä kirjallisesti hyväksy.
Toimittajan on ostajan pyynnöstä palautettava tuotantolaitteet ostajalle
tai toimitettava ne ostajan määrittämään paikkaan.

Toimittaja sitoutuu toimimaan ostajan kulloinkin voimassa olevien
yhteiskuntavastuuvaatimusten edellyttämällä tavalla. Ostaja pyrkii
huolehtimaan siitä, että uusimmat yhteiskuntavastuuvaatimukset ovat
nähtävillä sen Internet-sivustossa osoitteessa www.lappset.com, ja
toimittaa niistä pyydettäessä kopion toimittajalle.
Ostajalla tai ostajan edustajalla on oikeus tehdä auditointi- ja
tarkastuskäyntejä toimittajan tai toimittajan alihankkijoiden
tuotantolaitoksiin tarkoituksena varmistaa, että ne noudattavat
hankintasopimuksen ehtoja sekä laatu- ja ympäristövaatimuksia ja
yhteiskuntavastuuvaatimuksia.
5. Tilausprosessi
Ostajalla ei ole mitään tavaroiden vähimmäisostovelvoitteita. Ostajan
on tehtävä tavaroiden ostotilaukset sähköpostin, faksin tai OVTtekniikan avulla tai muulla sovitulla tavalla sovittuihin tilauspisteisiin.
Toimittajan on viivytyksettä ja viimeistään kahden (2) päivän sisällä
lähetettävä ostajalle kirjallinen tilausvahvistus. Jos ostaja ei saa
mainittua vahvistusta, ostotilauksen katsotaan tulleen hyväksytyksi
sellaisenaan.
6. Toimitusehto
siirtyminen

sekä

omistusoikeuden

ja

vaaranvastuun

Sovitun toimitusehdon on oltava Incoterms 2010:n mukainen. Jos
mitään tiettyä toimitusehtoa ei sovita, toimitusehto on ’DAP ostajan
tilausyksikön sijaintipaikka’.
Omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät toimittajalta ostajalle, kun
tavarat on toimitettu.
7. Toimitusajankohta
Toimitusajankohdat on määritetty hankintasopimuksessa. Toimittajan
on noudatettava määritettyjä toimitusajankohtia täsmällisesti.
Toimittajan on viivytyksettä ilmoitettava ostajalle kirjallisesti
toimituksen viivästymisestä tai odotetusta viivästymisestä. Toimittaja
pyrkii parhaansa mukaan nopeuttamaan toimitusta ja lieventämään
toteutuneesta tai odotetusta viivästymisestä koituvaa haittaa.
Ostajalla ei ole velvollisuutta ottaa tavaroita hallintaansa ennen sovittua
toimitusajankohtaa. Osatoimituksia ei sallita, ellei ostaja niitä
kirjallisesti hyväksy.
Ostajalla on oikeus muuttaa toimitusaikataulua, mikäli se tapahtuu
kohtuullisessa ajassa ennen sovittua toimitusajankohtaa. Ostajalla on
oikeus peruuttaa tavaroiden ostotilaukset ilman maksuja ja vastuuta
ilmoittamalla siitä kirjallisesti viimeistään kaksikymmentäyksi (21)
päivää ennen sovittua toimitusajankohtaa.
Mikäli tavaroiden toimitus viivästyy, ostajalla on oikeus
sopimussakkoon, joka on kaksi (2) prosenttia viivästyneen tavaraerän

hinnasta kultakin alkavalta viivästysviikolta. Yhteensä sopimussakko
voi olla enintään kymmenen (10) prosenttia myöhästyneen tavaraerän
hinnasta. Sopimussakko ei sulje pois oikeutta korvaukseen
viivästymisen aiheuttamista vahingoista, eikä sopimussakkoa
vähennetä vahingonkorvauksesta. Jos maksettavaksi tulee
enimmäissopimussakko, ostajalla on oikeus peruuttaa toimitus ilman
mitään toimittajaan kohdistuvia velvoitteita.
8. Takuu
Tavaroiden on oltava hankintasopimuksessa sovitussa kunnossa, ja
toimittaja vakuuttaa, että tavarat nimenomaan soveltuvat ostajan
suunnittelemiin käyttötarkoituksiin. Toimittaja pyytää tarvittaessa
tietoja käyttötarkoituksesta ja -ympäristöstä.
Toimittaja vakuuttaa, että tavarat ovat uusia ja käyttämättömiä eikä
niissä ole materiaali- ja valmistusvikoja ja että tavarat ovat
sovellettavien määräysten ja laatustandardien mukaisia. Jos toimittaja
vastaa tavaroiden suunnittelusta, se lisäksi takaa, että tavaroissa ei ole
suunnitteluvikoja. Takuuaika on 10 vuotta käyttöönotosta, mikäli
hankintasopimuksessa ei ole sovittu muuta takuuaikaa. Toimittajan on
varmistettava etukäteen, että kaikki ostajan toimittamat materiaalit,
tuotantolaitteet ja tekniset eritelmät soveltuvat tuotantoon. Toimittaja
sitoutuu viivytyksettä korjaamaan tai vaihtamaan omalla riskillään ja
kustannuksellaan kaikki vialliset tavarat ostajan määrittämissä
kohteissa. Toimittaja korvaa ostajalle kaikki viallisten tavaroiden
korjaus- tai vaihtokustannukset. Korjattujen tai vaihdettujen
tavaroiden takuuaikaa jatketaan alkuperäisestä takuuajasta jäljellä
olevalla ajalla laskettuna ostajan korjaukselle tai vaihdolle antaman
hyväksynnän päivämäärästä.
Mikäli toimittaja ei korjaa tai vaihda viallisia tavaroita välittömästi
saatuaan ostajan ilmoituksen, ostajalla on oikeus korjata kyseinen
puute itse tai pyytää pätevää kolmatta osapuolta korjaamaan se
toimittajan kustannuksella.
Ostajalla on oikeus vähentää viallisten tavaroiden arvo toimittajalle
maksettavasta laskusta. Jos viallisten tavaroiden määrä ylittää
hankintasopimuksessa sovitun enimmäismäärän, ostajalla on oikeus
palauttaa koko erä ja vaatia uutta toimitusta. Jos enimmäismääriä ei
ole sovittu hankintasopimuksessa, enimmäismäärällä tarkoitetaan
vikaa, joka ilmenee viiden (5) vuoden kuluessa toimituspäivästä yli
kahdessa (2) prosentissa samaan toimituserään kuuluvista tavaroista.
Jos on vaarana, että vialliset tavarat aiheuttavat henkilö- tai
omaisuusvahinkoja, ostajalla on oikeus päättää viallisten tavaroiden
sekä kaikkien muiden tavaroiden, joissa voi olla sama vika,
takaisinvedosta. Toimittajan on avustettava ostajaa tällaisissa toimissa
ja korvattava ostajalle kaikki takaisinvedosta tälle aiheutuneet
kustannukset.
Toimittajan on korvattava ostajalle kaikki tavaroiden vioista
aiheutuvat menetykset, vahingot, kulut ja kustannukset, mukaan
lukien puutteista ilmoittamisen kustannukset.
9. Pakkaaminen ja merkinnät
Tavarat on pakattava ja suojattava kuljetusta ja säilytystä varten ostajan
edellyttämällä tavalla. Toimittaja sitoutuu varmistamaan, että
pakkaaminen tapahtuu alan yleisen käytännön mukaisesti (mukaan
lukien kansainvälinen ISPM 15 -standardi) tavalla, joka estää tuotteiden
vahingoittumisen kuljetuksen (sekä kotimaassa että ulkomailla) ja
säilytyksen aikana. Tarjousten ja hankintasopimusten hinnat sisältävät
kustannukset, jotka aiheutuvat tavaroiden pakkaamisesta ja/tai
suojaamisesta siten, että tavarat eivät vahingoitu tai niiden laatu
heikkene kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Toimittaja sitoutuu
korvaamaan ostajalle kaikki puutteellisesta pakkaamisesta ja
suojauksesta aiheutuvat vahingot.
Toimittaja sitoutuu kirjallisesti ilmoittamaan ostajalle ja selkeästi
merkitsemään kaikki terveydelle haitalliset aineet sovellettavien
määräysten mukaisesti. Toimittajan on noudatettava ostajan
mahdollisesti antamia merkintäohjeita.

10. Tuotevastuu
Toimittaja sitoutuu korvaamaan ostajalle kaikki tälle suoraan tai
välillisesti aiheutuvat kustannukset kolmansien osapuolten vaateista,
oikeustoimista, kanteista ja vaatimuksista, jotka liittyvät
tuotevastuuseen, tuoteturvallisuuteen, henkilövahinkoihin ja/tai
kuolemaan, omaisuusvahinkoon ja/tai -menetykseen silloin, kun
tavarat ovat syynä mainittuihin vaateisiin, oikeustoimiin, kanteisiin ja
vaatimuksiin. Toimittajan on ilmoitettava ostajalle tavaroiden
ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvistä riskeistä.
11. Vakuutus
Ellei muuta sovita, toimittajan vakuutuksen on katettava tavaroihin
liittyvä riski siihen hetkeen saakka, jona vaaranvastuu
hankintasopimuksen toimitusehtojen mukaan siirtyy ostajalle.
Toimittajan on jatkuvasti pidettävä voimassa tunnetulta ja
hyvämaineiselta vakuutusyhtiöltä saatavaa riittävää vastuuvakuutusta
ja vakuutusturvaa sekä pyydettäessä annettava todisteet tällaisesta
vakuutuksesta, jonka korvaussummat ovat ostajan kohtuullisten
vaatimusten
mukaisia
ja
kattavat
kaikki
toimittajalle
hankintasopimuksen nojalla mahdollisesti koituvat vastuut.
12. Hinnat ja maksuehdot
Hinta on sovittu hankintasopimuksessa ja kattaa kaikki toimittajan
velvoitteista aiheutuvat kustannukset. Hinta sisältää kaikki pakkaus- ja
kuljetuskustannukset sekä kaikki sovellettavat verot, maksut ja tullit
sovitun Incoterms-toimituslausekkeen mukaisesti lukuun ottamatta
arvonlisäveroa (ALV), joka on määritettävä sovellettavien ALVsääntöjen mukaisesti. Ellei hankintasopimuksessa muuta mainita,
maksuehto on kuusikymmentä (60) päivää netto siitä, kun ostaja
vastaanottaa toimittajan laskun. Ellei hankintasopimuksessa muuta
mainita, toimittaja ei voi laskuttaa tavaroita ennen toimitusta. Ostaja voi
vähentää tai kuitata toimittajan mahdolliset velat mistä tahansa hinnan
maksusta.
13. Immateriaalioikeudet
Ellei hankintasopimuksessa muuta mainita, kaikki patentit,
tekijänoikeudet,
tavaramerkit,
mallioikeudet
ja
muut
immateriaalioikeudet, jotka liittyvät räätälöityihin tavaroihin tai
tavaroiden osiin kuuluvat yksinomaan ostajalle.
Toimittaja sitoutuu puolustamaan ostajaa ja korvaamaan kaikki tälle tai
jollekin ostajan suoralle tai välilliselle asiakkaalle aiheutuvat
kustannukset kolmansien osapuolten vaateista, oikeustoimista, kanteista
ja vaatimuksista sekä kaikki niihin liittyvät ostajan kulut ja kustannukset
(mukaan lukien asianajopalkkiot), jotka perustuvat siihen, että tavarat
tai jokin niiden osa loukkaa jonkin kolmannen osapuolen patentteja,
tavaramerkkejä,
tekijänoikeuksia,
mallioikeuksia
tai
muita
immateriaalioikeuksia. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan toimittajalle
tällaisista vaateista, oikeustoimista, kanteista tai vaatimuksista heti, kun
se on kohtuudella mahdollista.
14. Alihankkijat
Toimittajalla ei ole oikeutta antaa hankintasopimuksen mukaisia
velvoitteitaan alihankkijan tehtäväksi ilman ostajan etukäteen antamaa
kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä tai viivyttää.
Toimittaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan.
15. Luottamuksellisuus
Toimittaja on velvollinen pitämään luottamuksellisina kaikki tiedot,
jotka ostaja luovuttaa hankintasopimuksen yhteydessä, eikä se saa
käyttää kyseisiä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
hankintasopimuksessa mainittujen velvoitteiden suorittamiseen.
Toimittaja ei saa käyttää ostajan nimeä, tarjouspyyntöä tai muuta
asiakirjaa suosituksena millekään kolmannelle osapuolelle ilman
ostajan kirjallista suostumusta. Tämän kohdan velvoitteet pysyvät
voimassa myös hankintasopimuksen päätyttyä.

16. Ylivoimainen este
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa sopimusvelvoitteiden
laiminlyömisestä, jos osapuoli voi osoittaa, että (a) laiminlyönti johtuu
esteestä, johon osapuoli ei voi vaikuttaa, (b) ei voida kohtuudella
odottaa, että se olisi sopimuksen tekohetkellä ottanut huomioon
kyseisen esteen ja sen vaikutukset sopimuksen täyttämisedellytyksiin ja
(c) se ei olisi kohtuullisesti voinut välttää tai poistaa estettä tai sen
vaikutuksia (”ylivoimainen este”).
Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan osapuolen on viipymättä ilmoitettava
kirjallisesti toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä sekä sen
alkamisajasta ja todennäköisestä kestosta. Ylivoimaisen esteen
päättymisestä on myös ilmoitettava.
17. Sopimuksen päättäminen
Jos käy ilmeiseksi, että hankintasopimuksen täyttäminen viivästyy yli
kaksi (2) kuukautta ylivoimaisen esteen vuoksi, kummallakin
osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi
ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti.
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa hankintasopimus
päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle
osapuolelle, jos (a) toinen osapuoli syyllistyy hankintasopimuksen
ehtojen olennaiseen rikkomiseen eikä korjaa sopimusrikkomustaan
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta
kirjallisen ilmoituksen siitä tai (b) toinen osapuoli tulee

Toimittajan hyväksyntä ja allekirjoitus:

____________________________________________

maksukyvyttömäksi, haetaan konkurssiin, asetetaan selvitystilaan, myy
kaiken omaisuutensa, lopettaa liiketoimintansa tai muuten lakkauttaa
maksunsa.
Ostajalla on oikeus purkaa hankintasopimus joko kokonaan tai osittain
päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle, jos
toimittajan määräysvallassa tai omistuksessa tapahtuu olennainen
muutos tai jos ostajan kilpailija ostaa toimittajan. Toimittajan on
ilmoitettava ostajalle tällaisista olennaisista muutoksista omistuksessa
tai määräysvallassa ilman aiheetonta viivytystä.
18. Vientirajoitukset
Toimittajan on ilmoitettava ostajalle tavaroiden alkuperämaasta,
niihin mahdollisesti liittyvistä vienti- tai jälleenvientirajoituksista sekä
kaikista tiedoista, jotka tarvitaan, jotta tavarat voidaan luokitella
oikein sovellettavien vientimääräysten mukaisesti.
19. Erimielisyydet
Tähän hankintasopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen
lakia lainvalintamääräykset pois lukien. Tästä hankintasopimuksesta
mahdollisesti syntyvät tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan
välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin
nopeutettua
välimiesmenettelyä
koskevien
sääntöjen
mukaisesti.
Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeuden päätös on
lopullinen ja molempia osapuolia sitova, ja sen toimeenpanosta voi
määrätä mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin.

