SALAOJASUUNNITTELUN SOPIMUS
Suunnittelun tilaajan tiedot
Tilaaja 1

Puhelinnumero

Osoite
Sähköpostiosoite

Tilatunnus

Tilaaja 2

Puhelinnumero

Osoite
Sähköpostiosoite

Tilatunnus

Toimittajan tiedot
Nimi

Y-tunnus

Puhelinnumero

Osoite
Suunnittelukalusto

Tehtävän määrittely
Toimittajan tehtävänä on laatia salaojasuunnitelma tarvittavine tutkimuksineen, sekä suorittaa
työpaalutus. Tehtävä määritellään yksityiskohtaisesti sopimuksen liitteessä 1 olevassa suunnittelijan
laatimassa tarjouksessa. Tarjous on laadittu tilaajan tarjouspyynnön mukaisesti ja se sisältää
salaojasuunnitelman ja työpaalutuksen, ellei tarjouksessa toisin mainita. Salaojasuunnitelma laaditaan
Valtioneuvoston asetuksen maatalouden rakennetuesta 240/2015 momentin 6 ja 24 kohdan mukaisesti,
sekä RIL 128-2016 Peltosalaojituksen laatuvaatimusten mukaisesti.

Kokonaishinta, korvaukset ja kulut
Työn hinta perustuu hehtaarikohtaiseen hinnoitteluun tai kokonaistarjoukseen, ellei toimittajan
tarjouksessa toisin mainita. Hinnoittelu merkitään alle, tai esitetään jaotteluineen toimittajan
tarjouksessa.
Veloitus

€/ha (alv 0)

kokonaishinta

€ (alv 0)

Kokonaishinta lasketaan koko toimeksiannolle, sisältäen palkkion, korvaukset ja kulut sekä
matkakorvaukset ellei jäljempänä toisin mainita.
Kokonaishintaan sisältyvät kopiointi-, painatus-, monistus- tms. työnselostuksesta ja dokumentoinnista
aiheutuneet kulut, jotka ovat välttämättömiä työn raportoimiseksi tilaajalle.

SALAOJASUUNNITTELUN SOPIMUS
Kohteiden tiedot
Pellon omistussuhteet

Tilaajana pellon omistaja
Tilaajana vuokranottaja
Omistajan nimi, jos kyse vuokrapellosta
Osoite

Omistajan suostumus on liitteenä
Peruslohkonumero

Pinta-ala

Tekijänoikeudet, aineistot ja tietojen luovutus
Oikeudet salaojasuunnitelmaan

Toimittaja luovuttaa salaojasuunnitelman liitteineen tilaajalle. Salaojasuunnitelma tulee toimittaa
paperilla ja PDF-tiedostona. Lisäksi suunnitelman 2D- ja/tai 3D tiedosto (.dwg-muoto) tulee toimittaa,
mikäli tilaaja sen vaatii. Toimittajan tulee toimittaa valmis salaojasuunnitelma Salaojayhdistyksen
sähköiseen kartta-arkistoon.

Suunnittelupalvelun tuottavat henkilöt
Suunnittelu

Suunnittelusta vastaa
Suunnittelijalla on oikeus työn suorittamiseksi käyttää apuna toista pätevää salaojasuunnittelijaa.

Tilaajan ja suunnittelijan vastuu
Vastuut

Tilaaja vastaa siitä, että sopimuksen mukaiset suunnittelupalvelut vastaavat käyttötarkoitusta. Tilaaja
vastaa kohteessa esiintyvien, suunnitteluun ja työn toteutukseen vaikuttavien rakenteiden selvityksestä ja
ilmoittaa ne suunnittelijalle. Tämä tarkoittaa muun muassa maakaapeleita, vesijohtoja ja muita maan
alaisia rakenteita, joihin tehty suunnitelma voi vaikuttaa.
Toimittaja vastaa siitä, että suunnittelu- ja muut palvelut vastaavat tässä sopimuksessa sovittua.
Tarkemmat vastuukysymykset on esitetty liitteessä 3, konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa (KSE
2013). Suunnittelija sitoutuu noudattamaan RIL 128-2016 Peltosalaojituksen laatuvaatimuksia, jollei
muuta sovita.

Aikataulu
Suunnittelun aikataulu

Työ aloitetaan

mennessä.

Työ valmistuu

mennessä.

SALAOJASUUNNITTELUN SOPIMUS
Maksusuoritukset ja veloitukset
Maksut

Sopimukseen perustuvat maksut suoritetaan toimittajalle, kun työ on hyväksytysti suoritettu ja
vastaanotettu. Suunnittelija voi laskuttaa kenttä- ja mittaustyöt, sekä suunnitelman erikseen.
Maksuaika on 7 vrk ja viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

Sopimuksen liiteosat
Liitteet

Sopimukseen kuuluvat seuraavat liitteet.
Liite 1. Tilaajan tarjouspyyntö, mikäli sellainen on
Liite 2. Suunnittelijan tarjous
Liite 3. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
Liite 4. RIL 128-2016 Peltosalaojituksen laatuvaatimukset

Allekirjoitukset
Liitteet

Paikassa:
_________________________
pvm _____._____._______

Tilaaja

Toimittaja

_______________________

_________________________

Allekirjoitus

Allekirjoitus

