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OSTOLIIKENNESOPIMUS - luonnos

LIITE 6

1. Sopijapuolet
Ostaja:
Kunta: __________________________________________________________
Yhteystiedot: ____________________________________________________
Ostajan edustaja: _________________________________________________
Liikennöitsijä/-t:
Nimi: ___________________________________________________________
Yhteystiedot: ____________________________________________________

2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö
Tällä sopimuksella Ostaja ostaa 24.4.2019 järjestetyssä tarjouskilpailussa
valitulta Liikennöitsijältä ajalla __.__.2019-__.__.2022 harjoitettavan
ostoliikenteen.
Ostajan ja Liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän
sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:
1)
1)
2)
3)

Tarjouspyyntö liitteineen
Tarjouskilpailun ehdot
Ostoliikenteen ehdot
Tarjous liitteineen

Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat
sisällöltään ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti sopimusta ja sen jälkeen
muita asiakirjoja yllä mainitussa pätevyysjärjestyksessä.

3. Sopimuksen kohde
Sopimus koskee seuraavia tarjouspyynnössä tarkoitettuja kohteita:
Kohdenumero
___________
___________
___________

Kohdenimi
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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4. Sopimuskausi
Sopimus on määräaikainen ja se päättyy ilman irtisanomista. Sopimusta
voidaan jatkaa optiona tarjouspyynnössä esitetylle ajalle. Optiovuosien käytöstä
neuvotellaan ennen sopimuskauden päättymistä Ostajan ja Liikennöitsijän
kesken ja päätetään erikseen.

5. Liikennöinti
Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen
ja sen liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.
Liikennöinnissä käytetään tarjouksen mukaista tai parempaa kalustoa koko
sopimuskauden ajan.
Sopimuskauden aikana Ostaja voi tehdä vähäisiä muutoksia kohteen
liikennöintiin siten, kuin ostosopimuksen ehdoissa tarkemmin ilmenee.
Suuremmista muutoksista voidaan neuvotella Ostajan ja Liikennöitsijän kesken.

6. Liikennöintikorvaus
Ostaja on velvollinen maksamaan Liikennöitsijälle korvauksen liikenteen
hoitamisesta tämän sopimuksen mukaisesti. Vähintään koko ensimmäisen
sopimusvuoden liikennöintikorvauksen laskutusperuste on seuraava:
________ € / päivä (alv 0 %)
________ € / ajokilometri (alv 0 %)
________ € / vuosi (alv 0 %), muutokset ____ € / km
(alv 0 %)
(tarpeettomat kohteet poistetaan sopimuksesta)
Kohde 1.1.:
Kohde 1.2.-1.7.:
Kohde 2.1.-2.4.:

Mahdolliset hinnantarkistukset suoritetaan siten, kuin tämän sopimuksen
liitteenä olevan Tarjouskilpailun ehdot kohdassa 9. on mainittu.
Koulukuljetuskohteista 1.2.-1.7. maksettavan liikennöintikorvauksen
laskutusperusteena käytetään matkaa Pertunmaan yhtenäiskoulusta ja takaisin.
Korvaus maksetaan jälkikäteen erikseen kultakin kuukaudelta laskutuksen
mukaisesti. Laskutus-, tai muita vastaavia lisiä sekä toimistokuluja ei hyväksytä.

7. Liikennöintikorvauksen muuttaminen
Ostajan Liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa silloin, kun
kohteen liikennöintiä on muutettu. Liikennöintikorvauksen muuttamisen
perusteista ja siihen liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty tämän
sopimuksen liitteenä olevissa Ostoliikenteen ehdoissa, kohta 10.
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8. Liikenteestä vastaava henkilö ja yhteenliittymän yhdyshenkilö
Liikenteestä vastaavana henkilönä tai yhteenliittymän yhdyshenkilönä
sopimuskauden alkaessa on:
_______________________________________________________________

(9. Alihankinta, mikäli sitä käytetään)
Liikennöitsijällä on oikeus käyttää vakituisesti alihankkijanaan seuraavaa
liikennöitsijää:
_______________________________________________________________
Muun alihankkijan käyttämisestä on määrätty Ostoliikenteen ehdoissa,
kohdassa 6.

10. Optiovuodet
Tähän sopimukseen sisältyy enintään kaksi yhden vuoden (1 + 1) vuoden
optiomahdollisuutta sopimuskauden jälkeen. Optiovuosien käytöstä päätetään
erikseen.

11. Tietosuoja
Liikennöitsijä noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämää
hyvää tietojen käsittelytapaa ja henkilötietojen suojaamista koskevia
säännöksiä.
Ostaja on rekisterinpitäjä. Liikennöitsijä noudattaa henkilötietojen käsittelijänä
tähän sopimukseen liitettäviä ehtoja (Käsittelytoimien kuvaus ja Henkilötietojen
käsittelyn ehdot) henkilötietojen käsittelystä.
Liikennöitsijä ei käytä taikka muulla tavoin hyödynnä sopimuksen perusteella
käsittelemiään Ostajan henkilötietoja muuhun kuin sopimuksen täyttämisen
mukaiseen tarkoitukseen ja silloinkin ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä
laajuudessa ja Ostajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.

12. Sopimuksen voimassaolo
Sopimussuhde Ostajan ja Liikennöitsijän välille on syntynyt, kun asiakirjan
Tarjouskilpailun ehdot kohdassa 12 mainitut ehdot täyttyvät ja, kun Ostaja ja
Liikennöitsijä ovat hyväksyneet sopimuksen allekirjoituksellaan.
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13. Allekirjoitukset
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.

Pertunmaalla ___.___.2019

LIITTEET

Ostaja

Pertunmaan kunta

Liikennöitsijä

__________________________

Tarjouspyyntö
Kohdekuvaus
Pertunmaan yhtenäiskoulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019 – 2020
(koulukuljetukset)
Tarjouskilpailun ehdot
Ostoliikenteen ehdot
Tarjous liitteineen
Reitit ajokilometreineen (koulukuljetukset)
Henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimusehdot

