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TARJOUSPYYNNÖN LIITE 6

SOPIMUS LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA, BRUTTOSOPIMUS

1§

Sopijapuolet
Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat toimivaltaisena viranomaisena
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä tilaaja,
y-tunnus 2296962-1) ja liikenteenharjoittajana (liikenteenharjoittajan
nimi ja Y-tunnus).

2§

Sopimuksen kohde
Sopimus koskee liitteessä 1 olevan tarjouspyynnön mukaista kilpailukohdekokonaisuutta UUDEELY 2013/3 PORVOO 2, joka sisältää:




3§

Porvoon palveluliikenteen (kohde UUDELY/2013/3/1 palvelu)
vuoron M-P klo 16.35 reitillä Porvoon linja-autoasema - Voolahdentie
- Grännäs - tarvittaessa Kråkö ja Vessöö (kohde 10)
vuorot M-P+++ klo 06.55 reitillä Grännäs - Kråkö - Porvoon linjaautoasema, klo 09.00 reitillä Porvoon linja-autoasema - Vessöö Kråkö - Porvoon linja-autoasema ja klo 13.10 reitillä Porvoon linjaautoasema - Kråkö - Vessöö - Porvoon linja-autoasema (kohde 11)

Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ovat seuraavat:
1. tämä sopimus
2. tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liitteet 1-9
3. tarjous liitteineen
Jos sopimusasiakirjoissa esiintyy tulkintatarvetta, niin tulkinnassa
noudatetaan edellä lueteltua tärkeysjärjestystä.

4§

Korvaus
Liikenteenharjoittajalle maksettava korvaus on ilmoitettu vuoden 2013
joulukuun hintatasossa ja on määrältään (ilman alv) seuraava:
XXXXX,XX €/koko sopimuskausi
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Sopimuskauden aikana toteutettavista tilaajan kanssa erikseen
sovittavista poikkeuksellisista liikenteen lisäyksistä korvaus maksetaan
tarjouksessa ilmoitettujen lisäliikenteen yksikköhintojen perusteella.
Suoritteiden yksikköhinnat (ilman alv) ovat seuraavat:
_________ €/ajokilometri (maanantai-perjantai)
Sopimuskauden aikana toteutettavista liikenteen vähennyksistä
korvausta vähennetään tarjouksessa ilmoitettujen liikenteen
vähentämisen yksikköhintojen mukaan:
_________ €/ajokilometri (maanantai-perjantai)
Korvaushintoja tarkistetaan siten kuin sopimuksen yleisissä ehdoissa
on todettu.

5§

Matkalipputulojen tilittäminen
Maksujärjestelmän kautta saadaan tiedot matkustajamääristä ja niiden
jakautumisesta lippujärjestelmän vyöhykkeiden matkaryhmiin
lippujärjestelmän eri vyöhykkeiden lipuilla tehtyihin matkoihin sekä
lipputuloista. Liikenteenharjoittaja ilmoittaa tiedot keräämistään tuloista
tilaajalle kuukausittain seuraavan kuukauden 6. päivään mennessä,
ellei niitä saada maksujärjestelmästä.

6§

Maksuaikataulu
Tilaaja maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen kuukausierinä
jokaisen kuukauden 24. päivään mennessä kuitenkin viimeistään 10
päivän kuluttua siitä, kun on saanut 5§:ssä mainitun selvityksen.
Viivästyskorko on korkolain mukainen.

7§

Alihankinta
Alihankinnasta ja alihankkijoista on tarjouspyynnön ja tarjouksen
mukaisesti sovittu seuraavaa:


Todetaan mm. käytettävät alihankkijat sekä alihankinnan määrä ja
kohteet. Alihankinnasta voidaan vaihtoehtoisesti tehdä sopimukseen
myös erillinen liite, jota päivitetään sopimuskauden aikana.
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8§

Liikenteestä vastaava henkilö
Liikenteestä vastaava henkilö on liikenteen alkaessa TT.

9§

Käytettävät linja-autot
Liikenteessä käytettävien linja-autojen on oltava tyypiltään, iältään ja
muilta ominaisuuksiltaan vähintään tarjouspyynnön ja tarjouksen
mukaisia koko sopimuskauden ajan.

10§

Maksu- ja informaatiojärjestelmä
Tämän sopimuksen mukaisessa liikenteessä on käytössä seuraava
tarjouspyynnön mukainen maksu- ja informaatiojärjestelmä, johon
liikenteenharjoittajan tietojärjestelmät ja laitteet tarvittavalta osin
liitetään:


Tähän maksu- ja informaatiojärjestelmän kuvaus

Maksu- ja informaatiojärjestelmä on tarkemmin kuvattu tämän
sopimuksen liitteessä 2.

13§

Vakuudet
Liikenteenharjoittaja asettaa tämän sopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteidensa kaikenpuolisesta täyttämisestä vakuuden, jonka suuruus
on 5000 euroa jokaisen sopimuksen mukaisessa liikenteessä
käytettävän linja-auton osalta. Vakuuden käyttämisestä tilaajan
korvaussaatavien kuittaamiseen on todettu sopimuksen yleisten ehtojen
17. kohdassa.

14§

Korvausten pidättäminen ja kuittaus
Tilaajalla on oikeus liikenteenharjoittajaa enempää kuulematta pidättää
liikenteenharjoittajalle maksamatta oleva korvaus ja käyttää sitä
vakuutena taikka sopimusrikkomuksesta johtuvien vahingonkorvaus- ja
muiden saataviensa kuittaamiseen kuten yleisten ehtojen 18. ja 19.
kohdassa on todettu.

15§

Erimielisyydet
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat
erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin
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neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda sopijapuolia tyydyttävään
lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

16§

Sopimuksen purkautuminen
Sopimuksen purkautumisen osalta noudatetaan, mitä sopimuksen
yleisten ehtojen 19. kohdassa on todettu.

17§

Voimassaolo
Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa 1.7.2014 ja päättyy 2.6.2024,
ellei sitä tarjouspyyntökirjeessä esitetyllä tavalla ole irtisanottu
päättyväksi aikaisemmin.
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi
kullekin sopijapuolelle.

ssä

allekirjoitukset

kuun……päivänä 2014

