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OSTOLIIKENNESOPIMUS

luonnos

1. Sopijapuolet
Ostaja:

Someron kaupunki, sivistystoimisto

Ostajan edustaja:
Liikennöitsijä:
Liikennöitsijän edustaja:

2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö
Tällä sopimuksella Someron kaupunki ostaa ajalle 2.10.2017 – 29.5.2018 kohdassa 3
olevan reitin esiopetuskuljetuksen liikennöinnin.
Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen ja
sen liitteenä olevien ostoliikenteen ehtojen sekä sopimukseen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella. Asiakirjat täydentävät toisiaan. Jos asiakirjat ovat sisällöltään
keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä
pätevyysjärjestyksessä:
1.
2.
3.
4.
5.

Ostoliikennesopimus
Tarjouspyyntö liitteineen
Hankintapäätös
Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT
Tarjous liitteineen

3. Sopimuksen kohde
Sopimus koskee seuraavia tarjouspyynnössä tarkoitettuja reittejä esiopetuspäivinä:
 aamuisin Vahlionkulmantie – Vähä-Kapilontie - Torro Koivulantie – Hämeen
Härkätie – Metsätie 7:n esiopetus – Tuulihatun päiväkoti klo 8.45:ksi ja
 iltapäivisin klo 12.50 sama reitti toiseen suuntaan.
4. Liikennöinti
Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa reitin liikennöinti tämän sopimuksen ja sen
liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikennöinnissä käytetään
tarkoituksenmukaista ja kapasiteetiltaan riittävää kalustoa koko sopimuskauden.
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Ostaja ei sitoudu sopimuskauden aikana tiettyihin hankintamääriin. Ostajalla on oikeus
lisätä tai vähentää kuljetettavien määrää tarpeen mukaan sopimuskaudella sekä muuttaa
kuljetusosoitteita. Muutosten ja niihin liittyvien rajoitusten ehdoista on tarkempia
määräyksiä tämän sopimuksen liitteessä no 5 Sopimusehdot.
Muiden kuin tarjouksessa mainittujen alihankkijoiden mahdollisesta käytöstä liikennöitsijän
tulee sopia erikseen ostajan kanssa.
5. Liikennöintikorvaus
Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen hoitamisesta
tarjouksesta ilmenevän tarjoushinnan mukaisesti. Korvaus maksetaan toteutuneen
ajoreitin pituuden mukaan. Ajoreitin pituus tarkistetaan kuljetuksen alkaessa, ja sitä
tarkistetaan tarvittaessa, mikäli reittiin tulee muutoksia. Pyydettäessä liikennöitsijän on
todennettava laskuttamansa reitin pituus, ja että käytetty reitti on ostajan kannalta
edullisin vaihtoehto.
euroa/km (+ alv)
Korvaus maksetaan jälkikäteen erikseen kultakin kuukaudelta / kahden viikon jaksolta
liikennöitsijän toimittamaa laskua vastaan. Laskussa tulee olla eriteltynä alv. Maksuehto
on 21 pv/netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun tulee täyttää
arvonlisäverolain 209 b §:n määräykset.
Liikennöitsijällä ei ole oikeutta laskuttaa ja saada korvausta ajamatta jääneistä
kuljetuksista.
Korvattavat aamureitit alkavat siitä kun ensimmäinen esiopetusoppilas otetaan aamulla
kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen esiopetusoppilas aamulla jätetään kyydistä.
Korvattavat iltapäiväreitit alkavat siitä, kun ensimmäinen esiopetusoppilas otetaan
koulupäivän jälkeen kyytiin ja päättyvät, kun viimeinen esiopetusoppilas on jätetty
kyydistä pois. Ylimääräisiä korvauksia esimerkiksi liikennöitsijän kotoa tai kotiin
ajamisesta, odottamisesta, avustamisesta tai tavaroiden kuljettamisesta ei makseta.
Laskutuslisää ei hyväksytä.
6. Liikennöitsijän liikenteestä vastaava henkilö
Liikennöitsijän liikenteestä vastaavana henkilönä sopimuskauden alkaessa on:
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7. Sopimuksen voimassaolo
Sopimussuhde ostajan ja tarjoajan välille on syntynyt, kun molemmat osapuolet ovat
allekirjoittaneet tämän asiakirjan ja näin samalla hyväksyneet asiakirjassa ja sen liitteissä
olevat sopimusehdot. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy lukuvuoden 2017-2018
kevätlukukauden viimeiseen esiopetuspäivään ilman erillistä sopimuksen irtisanomista,
mikäli tähän kilpailuttamiseen liittyvän muutoksenhaun ja siitä annettavasta
muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä ei muuta johdu.
8. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.
Somerolla

/

ostajan allekirjoitus

2017

Somerolla

/

2017

liikennöitsijän allekirjoitus
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