Skanska on päivittänyt hankinnan asiakirjoja. Päivitetyt asiakirjat otettiin käyttöön 11.6.2018. Päivitykset koskevat Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa, Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa sekä Skanskan vakiosopimusehdot konsulttitoimeksiannossa -liitteitä.
Muutokset liittyvät henkilötietojen tallettamiseen ja kauppapakotteita koskevaan sanktiolistaan. Pienempi lisäys on tehty työehtosopimusta koskevaan kirjaukseen.
Lisäksi täysin uutena asiakirjana julkaistiin Skanskan vakiosopimusehdot kone- ja kalustovuokrauksessa. Ko. ehdot sisältävät lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiin vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoihin. Olemme määritelleet ehtoihin, että kone- ja kalustovuokraussopimuksia solmittaessa sopimusasiakirjojen
keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Sopimus/tilaus
Neuvottelupöytäkirja ja urakkarajaliite
Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut lisäselvitykset
Nämä Skanskan vakiosopimusehdot kone- ja kalustovuokrauksessa
Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote- ja logistiikkavaatimukset aliurakassa
Supplier Code of Conduct – Eettinen ohjeisto alihankkijoille
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (asennus- ja purkuvaiheessa, Kuva 1)
Tarjous
TK Konevuokraus 2016 -vakioehdot
Määrä- ja mittaluettelot
Muutostöiden yksikköhintaluettelo
Laskutusohje

Kuva 1. Mikäli vuokralleantaja suorittaa työmaalla myös asentamispalveluita kone- ja kalustovuokrauksen lisäksi, sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Tässä vielä koottuna kaikki asiakirjoihin tehdyt muutokset:
Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa –asiakirjassa:
Kohta 3.1.4 Urakoitsijan työntekijöitä ja aliurakoitsijan käyttöä koskevat rajoitukset ja vaatimukset (kohta Sovellettava
työehtosopimus)
 Lisätty maininta siitä, että ehtojen on vastattava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain
ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.
Lisätty kokonaan uusi kohta 14.2 Pakotteet
 Kokonaan uusi kohta, jonka teksti kuuluu seuraavasti:

Urakoitsija ilmoittaa, vakuuttaa ja vastaa siitä, että se tai sen omistajat aina lopulliseen omistajaan (beneficial owner)
saakka eivät ole EU:n tai Yhdysvaltain sanktion alaisena tai muiden tahojen ylläpitämällä vastaavan kaltaisella kauppapakotteita koskevalla sanktiolistalla.
Urakoitsija sitoutuu välittömästi ilmoittamaan, mikäli tätä koskeva tilanne muuttuu. Tässä tilanteessa Skanskalla on
oikeus tämän sopimusrikkomuksen johdosta purkaa osapuolten välinen sopimus. Urakoitsija on tietoinen siitä, että
sanktioiden johdosta maksut urakoitsijalle voivat estyä tai viivästyä. Tästä aiheutuneesta vahingosta urakoitsijalla ei
ole oikeutta saada Skanskalta viivästys- tai muuta korvausta.

Kohta 15. Henkilötietojen tallettaminen Skanskan sähköisiin toimittaja- ja työntekijärekistereihin
 Tekstiä on tarkennettu ja uusi teksti kuuluu seuraavasti:
Skanska tallettaa toimittajien yhteyshenkilöiden henkilötietoja (nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sähköiseen toimittajarekisteriin. Urakoitsija vahvistaa, että on pyytänyt työntekijöiltään suostumuksen tai
sillä on muu tietosuojalainsäädännön sallima peruste yhteyshenkilöiden henkilötietojen luovuttamiseen ja tallettamiseen Skanskan sähköiseen toimittajarekisteriin.
Skanska tallettaa urakoitsijan työntekijöiden henkilötietoja (nimi, syntymäaika, tehtävä, osoite kotivaltiossa, osoite
Suomessa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, veronumero, kansalaisuus, palkan maksava yritys, työsuhteen tyyppi,
pätevyydet) sähköiseen työntekijärekisteriin. Urakoitsija vahvistaa, että on pyytänyt työntekijöiltään suostumuksen
tai sillä on muu tietosuojalainsäädännön sallima peruste henkilötietojen luovuttamiseen ja tallettamiseen Skanskan
sähköiseen työntekijärekisteriin.
Siltä osin, kun urakoitsija käsittelee henkilötietoja Skanskan lukuun, on tietojen käsittely suoritettava tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti, joka ehtoineen muodostaa osan tätä sopimusta. Mikäli pääsopimuksen ja tietojenkäsittelysopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja.
Tietojenkäsittelysopimus on saatavilla Skanskan internet-sivuilta.
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/

Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa –asiakirjassa:
Lisätty kokonaan uusi kohta 12.3 Pakotteet


Lisätty saman sisältöinen teksti kuin Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Kohta 13. Henkilötietojen tallettaminen Skanskan sähköiseen toimittajarekisteriin


Tekstiä on tarkennettu ja uusi teksti on saman sisältöinen kuin Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Muutokset Skanskan vakiosopimusehdot konsulttitoimeksiannossa –asiakirjassa:
Kohta 8. Henkilötietojen tallettaminen Skanskan sähköiseen toimittajarekisteriin


Tekstiä on tarkennettu ja uusi teksti on saman sisältöinen kuin yllä

Kohta 9.3 Sopimuksen purkaminen


Lisätty kohdan loppuun saman sisältöinen teksti pakotteista

