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1 Sopijapuolet

1. Yritys (jäljempänä Järjestelmätoimittaja)
Y-tunnus

2. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä
HUS)
Y-tunnus 1567535-0

3. Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6

4. Kauniaisten kaupunki
Y-tunnus 0203026-2

5. Kirkkonummen kunta
Y-tunnus 0203107-0

6. Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9

(sopijapuolet 2–6 jäljempänä Alkuperäiset Tilaajat)

7. KL-Kuntahankinnat Oy (jäljempänä Kuntahankinnat)
Y-tunnus 2159215-6

8. Apotti Oy
Y-tunnus

2 Sopimuksen kohde, tausta ja tarkoitus

Sopimuksen kohteena ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmän
(jäljempänä Järjestelmä) toimitus sekä siihen liittyvät palvelut.

Alkuperäisten Tilaajien ja Kuntahankintojen muodostama
hankintarengas on järjestänyt sopimuksen kohteesta hankintalain
(347/2007) mukaisen tarjouskilpailun, jonka Järjestelmätoimittaja on
voittanut.

Alkuperäiset Tilaajat ovat keskinäisellä sopimuksellaan perustaneet
osakeyhtiön nimeltä Apotti Oy, joka hankintailmoituksen 1.10.2013
liitteenä olleen osallistumispyynnön mukaisesti tekee Järjestelmän
toimituksesta ja siihen liittyvistä palveluista sopimukset
Järjestelmätoimittajan kanssa. Apotti Oy on Alkuperäisten Tilaajien
sidosyksikkö.
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Tämä sopimus on hankintalain 76 §:n mukainen hankintasopimus, joka
perustuu edellä mainittuun tarjouskilpailuun ja seuraaviin
hankintapäätöksiin:

- HUS: pp.kk.vvvv, muut päätöksen yksilöintitiedot
- Helsinki: pp.kk.vvvv, muut päätöksen yksilöintitiedot
- Kauniainen: pp.kk.vvvv, muut päätöksen yksilöintitiedot
- Kirkkonummi: pp.kk.vvvv, muut päätöksen yksilöintitiedot
- Vantaa: pp.kk.vvvv, muut päätöksen yksilöintitiedot
- Kuntahankinnat: pp.kk.vvvv, muut päätöksen yksilöintitiedot).

Järjestelmätoimittaja ja Apotti Oy tekevät keskenään liitteenä olevan
toimitussopimuksen ja palvelusopimuksen, joiden ehtojen mukaisesti
Järjestelmätoimittaja toimittaa Järjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut.

3 Puitejärjestely

Kuntahankinnat on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö,
ja sen osalta tämä sopimus on puitejärjestely. Kuntahankinnat on
kilpailuttanut hankinnan yhteishankintana seuraaville kunta-
asiakkailleen:

Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava,
Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo,
Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti.

Yllä mainittu kunta voi Alkuperäisten Tilaajien suostumuksella liittyä
puitejärjestelyyn ja Apotti Oy:n osakkaaksi. Tämän jälkeen
Järjestelmätoimittaja toimittaa järjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut
kunnan käyttöön Palvelusopimuksen mukaisesti. Sama oikeus koskee
kuntarakenteen muutosten tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
järjestämistä ja tuottamista koskevien organisaatiomuutosten
seurauksena kunnan sijaan tullutta organisaatiota.

4 Velvoitteet ja vastuut Järjestelmätoimittajan ja muiden sopijapuolten
välisessä suhteessa

Velvoitteet ja vastuut Järjestelmätoimittajan ja muiden sopijapuolten
välisessä suhteessa määräytyvät Toimitussopimuksen ja
Palvelusopimuksen mukaisesti. Velvoitteista ja vastuista huolehtii
Alkuperäisten Tilaajien ja Kuntahankintojen puolesta Apotti Oy. Jos
Alkuperäiset Tilaajat tai Kuntahankinnat rikkovat Järjestelmää tai
palveluita käyttäessään Toimitussopimuksen tai Palvelusopimuksen
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sisältämiä lisenssi- tai muita ehtoja, vastaa Apotti Oy tällaisista
sopimusrikkomuksista suhteessa Järjestelmätoimittajaan.

Alkuperäiset Tilaajat vastaavat kuitenkin Apotti Oy:n
Toimitussopimukseen ja Palvelusopimukseen perustuvista
korvausvastuista ja maksuvelvoitteista Järjestelmätoimittajaa kohtaan
siltä osin kuin Apotti Oy ei ole korvausta tai maksua suorittanut, jos
molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Apotti Oy:n korvausvastuu tai maksuvelvoite Järjestelmätoimittajaa
kohtaan on vahvistettu suomalaisen tuomioistuimen lainvoimaisella
ratkaisulla tai Järjestelmätoimittajan ja Apotti Oy:n välisen
sopimuksen mukaisessa välimiesmenettelyssä annetulla
täytäntöönpanokelpoisella välitystuomiolla

- Apotti Oy on todettu täytäntöönpanomenettelyssä
maksukyvyttömäksi tai asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai
hyväksytty yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993)
mukaiseen saneerausmenettelyyn.

5 Sovellettava lainsäädäntö ja riitaisuuksien ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sen
lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa
löydetä ratkaisua, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Sopijapuolet 2–7 voivat kuitenkin yhteisellä päätöksellään yksipuolisesti
päättää, että tästä sopimuksesta aiheutuva yksittäinen riita ratkaistaan
lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.  Välimiesoikeus on tällöin
kolmijäseninen, ja välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.
Välimiesmenettely on suomenkielinen, mutta välimiesoikeus voi ottaa
vastaan todisteita ja todistelua myös englannin kielellä.

6 Sopimuksen julkisuus

Tämä sopimus kohdassa 9 mainittuine liitteineen on julkinen.
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7 Sopimuksen siirtäminen

Alkuperäisellä Tilaajalla on oikeus ilman muiden sopijapuolten
suostumusta siirtää tähän sopimukseen liittyvät oikeutensa ja
velvollisuutensa kokonaan tai osittain toiselle oikeushenkilölle, jolle
Alkuperäisen Tilaajan tehtävät siirtyvät tai vastaava osa niistä siirtyy.
Alkuperäisen Tilaajan siirto-oikeus koskee esimerkiksi tilannetta, jossa
Alkuperäisen Tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta tai muusta sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä koskevasta uudistuksesta, päätöksestä
tai sopimuksesta johtuen.

Kuntahankinnoilla on vastaava siirto-oikeus kuin Alkuperäisellä
Tilaajalla.

Apotti Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus Toimitussopimuksen ja
Palvelusopimuksen kohdassa 14 mainituilla edellytyksillä.

Järjestelmätoimittaja ei saa siirtää tätä sopimusta kolmannelle
osapuolelle ilman muilta sopijapuolilta etukäteen saatua kirjallista
suostumusta. Muut sopijapuolet voivat antaa suostumuksen siirtoon
Toimitussopimuksen ja Palvelusopimuksen kohdassa 14 mainituilla
edellytyksillä.

8 Sopimuksen voimaantulo ja puitejärjestelyn kesto

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat
allekirjoittaneet sen.

Sopimuksen mukainen puitejärjestely on voimassa neljän vuoden ajan
sopimuksen allekirjoittamisesta.

Tämä sopimus päättyy, kun Toimitussopimus ja Palvelusopimus ovat
päättyneet.

9 Liitteet

1. Toimitussopimus (ilman Toimitussopimuksen liitteitä)
2. Palvelusopimus (ilman Palvelusopimuksen liitteitä)
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10 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty seitsemän samansisältöistä suomenkielistä
kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Suomenkielisen
sopimusasiakirjan sisältö on ristiriitatilanteessa ensisijainen mahdollisiin
käännöksiin verrattuna.
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