TARJOUSPYYNNÖN LIITE 6

SOPIMUS LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA,
BRUTTOSOPIMUS NRO OSTO-XXXXXX

1. Sopijapuolet
Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat toimivaltaisena viranomaisena Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä tilaaja, y-tunnus 2296962-1) ja liikenteenharjoittajana
XXXXX, y-tunnus XXXXX.
2. Sopimuksen kohde
Sopimus koskee tarjouskilpailun UUDELY/2015/3 mukaisia kilpailukohteita X ja X, jotka sisältävät
seuraavat vuorot:

(reitti)

10.8.2015 – 5.6.2016

Liikenteenharjoittaja sitoutuu hoitamaan yllä mainitun liikenteen tämän sopimuksen ja kohdassa 3
mainittujen sopimusasiakirjojen mukaisesti.
3. Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ovat seuraavat:
1. Tämä sopimus liitteineen
2. Tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön liitteet 1-5, 7 ja 8
3. Tarjous liitteineen
Jos sopimusasiakirjoissa esiintyy tulkintatarvetta, niin tulkinnassa noudatetaan edellä lueteltua
tärkeysjärjestystä.

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Vaihde 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5.krs
www.ely-keskus.fi/uusimaa
00520 Helsinki

PL 36
00521 Helsinki
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4. Korvaus
Liikenteenharjoittajalle maksettava korvaus on ilmoitettu vuoden 2015 huhtikuun hintatasossa ja
on määrältään seuraava:
XXXXX,XX euroa, sis. alv. XXX,XX euroa (alv 10 %)
Tuusulan kunta osallistuu hankintaan ja maksaa osuutensa sopimuskorvauksesta laskua vastaan.
Sopimuskauden aikana toteutettavista tilaajan kanssa erikseen sovittavista muutoksista ja
lisäyksistä korvaus maksetaan tarjouksessa ilmoitettujen lisäliikenteen yksikköhintojen perusteella.
Suoritteiden yksikköhinnat ovat seuraavat:
X,XX euroa, sis. alv. X,XX euroa/M-P ajettu kilometri
X,XX euroa, sis. alv. X,XX euroa/L ajettu kilometri
X,XX euroa, sis. alv. X,XX euroa/S ajettu kilometri
Sopimuskauden aikana toteutettavista liikenteen vähennyksistä korvausta
tarjouksessa ilmoitettujen liikenteen vähentämisen yksikköhintojen mukaan:

vähennetään

X,XX euroa, sis. alv. X,XX euroa/M-P ajettu kilometri
X,XX euroa, sis. alv. X,XX euroa/L ajettu kilometri
X,XX euroa, sis. alv. X,XX euroa/S ajettu kilometri
Korvaushintoja tarkistetaan siten kuin sopimuksen yleisissä ehdoissa on todettu.
Korvaus maksetaan liikenteenharjoittajan tilille:
IBAN:
BIC-koodi:
5. Matkalipputulojen tilittäminen
Lippu- ja maksujärjestelmän tai liikenteenharjoittajan varikkojärjestelmän kautta saadaan tiedot
matkustajamääristä ja niiden jakautumisesta eri lipputuotteilla tehtyihin matkoihin sekä
lipputuloista. Liikenteenharjoittaja ilmoittaa tiedot keräämistään käteismaksutuloista
vähennettyinä mahdollisilla toisen liikenteenharjoittajan laskuttamilla vaihtolippukuluilla tilaajalle
kuukausittain seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Liikenteenharjoittaja saa pitää
käteisenä
tai
maksukorteilla
keräämänsä
lipputulot
osana
liikennöintikorvausta.
Liikenteenharjoittajan näin keräämien lipputulojen kulloisenkin kuukauden summa vähennetään
Tuusulan kunnan osuudesta liikennöintikorvauksen seuraavasta erästä.
6. Maksuaikataulu
Tilaaja ja Tuusulan kunta maksavat osuutensa sopimuskorvauksesta kuukausierinä jokaisen
kuukauden 24. päivään mennessä kuitenkin viimeistään 10 päivän kuluttua siitä, kun tilaaja on
saanut kohdassa 5 mainitun selvityksen, jos sitä ei ole toimitettu kuukauden 10. päivään mennessä.
Viivästyskorko on korkolain mukainen.
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Liikenteenharjoittaja laskuttaa Tuusulan kuntaa sopimuksen liitteenä olevan tilaajan ja Tuusulan
kunnan välisen maksusitoumuksen mukaisesti. Tilaaja maksaa oman osuutensa
sopimuskorvauksesta ilman eri laskua.
7. Alihankinta
Alihankinnasta ja alihankkijoista on sovittu seuraavaa:
8. Liikenteestä vastaava henkilö
Liikenteestä vastaava henkilö on liikenteen alkaessa N.N. Tilaajalle on ilmoitettava liikenteestä
vastaavan henkilön muutoksista.
9. Käytettävät linja-autot
Liikenteessä käytettävien linja-autojen on oltava tyypiltään 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:
·

Oy Matkahuolto Ab:n lippu- ja maksujärjestelmä

Maksu- ja informaatiojärjestelmä on tarkemmin kuvattu tämän sopimuksen liitteessä 5.
11. Vakuudet
Liikenteenharjoittajan tulee asettaa tämän sopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteidensa
kaikenpuolisesta täyttämisestä vakuus, jonka suuruus on XXXX,XX euroa. Muut vakuutta koskevat
ehdot on esitetty tarjouspyynnössä.
12. Korvausten pidättäminen ja kuittaus
Tilaajalla on oikeus liikenteenharjoittajaa enempää kuulematta pidätyttää liikenteenharjoittajalle
maksamatta oleva korvaus ja käyttää sitä vakuutena taikka sopimusrikkomuksesta johtuvien
tilaajan tai Tuusulan kunnan vahingonkorvaus- ja muiden saatavien kuittaamiseen siten kuin
yleisten ehtojen 18. ja 19. kohdassa on todettu.
13. Erimielisyydet
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda sopijapuolia tyydyttävään
lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.
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14. Sopimuksen purkautuminen
Sopimuksen purkautumisen osalta noudatetaan, mitä sopimuksen yleisten ehtojen 19. kohdassa on
todettu.
15. Voimassaolo
Tämän sopimuksen voimassaolo alkaa 10.8.2015 ja päättyy 5.6.2016, ellei sitä tarjouspyynnössä
esitetyllä tavalla ole irtisanottu päättyväksi aikaisemmin. Sopimusta voidaan osapuolten keskenään
niin sopiessa jatkaa optiokausilla 6.6.2016 - 31.12.2016 ja 1.1.2017 - 4.6.2017.
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

Helsinki ___ ___ 2015

________________ ____ ___ 2015

Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

XXXXX

___________________________
Rita Piirainen
Ylijohtaja

__________________________
XXXXX
XXXXX

___________________________
Tom Heino
Joukkoliikenteen projektipäällikkö

LIITTEET

Aikataulu- ja karttaliite
Tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön liitteet 1-5, 7 ja 8
Tarjous liitteineen
Lomake käteislipputulojen ilmoittamiseen
Tilaajan ja Tuusulan kunnan välinen maksusitoumus

