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Liite 4 ESCO-yritys: Urakkasopimus

ESCO-urakkasopimus

Tilaaja: xxxxxxxxxxxxxxx
Osoite

Toimittaja (ESCO): xxxxxxxxxxxxxx
Osoite

Projektin nimi: xxxxxxxxxxxxxxx

Projektin kuvaus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tilaajan yhdyshenkilöt: xxxxxx  xxxxxxx
xxxxxx  xxxxxxx

Toimittajan yhdyshenkilöt:
- tekniset asiat: xxxxxxx  xxxxxxx
- kaupalliset asiat xxxxxxx  xxxxxxx

Urakkasopimuksen arvo:
Laskennallinen arvo xxxxxx mk, lopullinen arvo
määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Aikataulu: Projekti alkaa xxxxxxxxxx ja hanke otetaan
käyttöön xxxxxxxxxx mennessä. Tarkempi aikataulu
tarjouksen xxxxxxxxxx mukaisesti.

Takaisinmaksuaika: Laskennallinen takaisinmaksuaika on  xxxx vuotta,
lopullinen takaisinmaksuaika lasketaan toteutuneiden
kustannusten ja säästöjen perusteella.

Kuukausimaksu: Laskennallinen kuukausimaksu xxxxxx mk/kk
(xxxxxxx mk/v), lopullinen kuukausimaksu määräy-
tyy todennettujen säästöjen  perusteella.

Lisä- ja muutostyöt: Hankkeeseen ei sisällytetä muita kuin energiansääs-
töön tähtääviä investointeja. Tilaaja voi esittää lisä- tai
muutostöitä enintään 10 % sopimuksen arvosta ja lisä-
/muutostöiden vaikutus takaisinmaksuaikaan voi olla
korkeintaan xx  kk, lisä-/muutostyöt eivät vaikuta liu-
kumajakson pituuteen.
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Säästöjen todentaminen:
Toteutuneiden säästöjen todentaminen tapahtuu seu-
raavasti:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vakuuttaminen: Toimittajalla on riittävä toiminnan vastuuvakuutus ja
asennusvakuutus ja toimittaja vakuuttaa koneet ja
laitteet murron/varkauden ja rikkoontumisen varalta
siihen saakka, kunnes laitteisto on otettu käyttöön,
tilaaja vastaa vakuutusturvasta siitä eteenpäin. Tilaaja
vastaa kohteen muusta vakuutusturvasta, mukaan
lukien palovakuutuksen. Tilaaja vastaa kohteen va-
kuuttamisesta kohteen käyttöönotosta alkaen.

Takuuaika: Takuuaika on xx kk hankkeen hyväksytystä käyt-
töönotosta kuitenkin enintään xx kk laitteiden asen-
tamisesta.

Omistusoikeuden siirtyminen:
Hanke on toimittajan omaisuutta ja toimittajan kirjan-
pidossa niin kauan, kunnes se on kokonaan maksettu
joko maksusuunnitelman mukaisesti tai tilaaja on lu-
nastanut sen kesken sopimuskauden.

Taloudellinen loppuselvitys:
Toimittaja tekee hankkeelle taloudellisen loppuselvi-
tyksen ja luovuttaa sen tilaajalle xx vrk:n kuluessa
hankkeen käyttöönotosta, seurantavaiheen kustan-
nukset arvioidaan mukaan selvitykseen.
Tilaajan tulee kommentoida selvitystä xx vrk:n ku-
luessa sen luovutuksesta, muutoin loppuselvitys tulki-
taan hyväksytyksi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen:
Mikäli hankkeen loppuselvityksessä, säästöjen toden-
tamisessa tai hankkeen jossain muussa vaiheessa syn-
tyy tilaajan ja toimittajan välille sellainen erimielisyys,
jota ei pystytä ratkaisemaan xx vrk:n kuluessa keski-
näisin neuvotteluin, pyydetään asiasta lausunto xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jonka tulee antaa lausunto
xx vrk:n kuluessa sen pyytämisestä. Mikäli asiasta ei
tämänkään jälkeen päästä ratkaisuun xx vrk:n kulues-
sa, jätetään asia kolmihenkisen välimiesoikeuden rat-
kaistavaksi, jonka päätöksen kumpikin osapuoli hy-
väksyvät ja jonka päätöksestä kumpikaan osapuoli ei
voi valittaa. Osapuolet maksavat lausunnon ja väli-
miesoikeuden kustannukset puoliksi.
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Asiakirjojen pätemisjärjestys:
1. Tämä sopimus
2. Tilaus xxxxx ja/tai urakkatarjous xxxxxx
3. Hankesuunnitteluraportti  xxxxxx
4. ESCO-liitteet 2-3
5. YSE 98 ja NLM 94

Muut sopimusehdot: Muutoin noudatetaan ESCO-liitteitä 2 ja 3 (toteutus
ja sopimuskausi)

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

Allekirjoitukset:

Aika ja paikka

ESCO-yritys

xxxxxxx xxxxxxxx

Tilaaja

xxxxxxx xxxxxxx

Liitteet: Urakkatarjous xxxxxx
ESCO-liite 2 (4 s.)
ESCO-liite 3 (6 s.)
ESCOn veloitushinnasto
YSE 98 ja NLM 94




