SOPIMUSLUONNOS ATERIAKULJETUKSISTA 1.8.2018 – 31.7.2020 Liite 1
Sopijaosapuolet:

Ostaja:
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Savitaipaleen kunta (jäljempänä kunta)
Kirkkotie 6
54800 SAVITAIPALE
Yhteyshenkilö ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz

Palvelun tuottaja
Nimi ……………………………………………………..
Yhteystiedot…………………………………………….

Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat Savitaipaleen kunnan tuottamien aterioiden kuljetuksesta 1.8.2018 – 31.7.2020 liitteenä nro 1 olevan kuljetusreitistön ja ohjeiden mukaan
seuraavaa:
A. YLEISET EHDOT
1. Palvelun tuottaja sitoutuu kuljettamaan Savitaipaleen ruokahuollon ateriakuljetuksia
tekemänsä ja kunnanhallituksen xx.x.2018 § xx hyväksymän tarjouksen ja tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen mukaisesti.
2. Liikenteessä käytettävän kaluston ja kuljettajan tulee täyttää vähintään seuraavat
vaatimukset:
Ateriakuljetuksissa tulee noudattaa seuraavia vaatimuksia:
Kuljetusten omavalvontaan kuuluu ateriakuljetusten aikana aterioiden lämpötilojen
seuranta kotiin kuljetettavista aterioista ruokahuollon ohjeistuksen mukaan.
Palveluun kuuluu aterioiden vienti asiakkaalle sisälle asti; ruokaa ei saa jättää ulkopuolelle ellei ole asiakkaan kanssa sovittu muuta.
Tarvittaessa aterialaatikko avataan valmiiksi asiakkaalle.
Huomioidaan yleisesti asiakkaan kunto, tarvittaessa ilmoitetaan Eksoten kotihoitoon muuttuneesta tilanteesta, myös silloin jos asiakas ei tule avaamaan ovea kuljettajalle.
Tyhjät aterialaatikot tuodaan takaisin keittiölle ruokahuollon antaman tarkemman
ohjeistuksen mukaisesti.
Seuraavan päivän kotipalveluasiakkaiden ateriatarvelistauksen toimittaminen ruokahuoltoon.
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Kalustovaatimukset
Käytettävän kaluston on täytettävä ruokakuljetuksessa voimassa olevien säädösten
ja viranomaismääräysten vaatimukset. Auto pitää olla perälautanosturilla varustettu
ja kapasiteetiltaan riittävä.
Kuljettajan vastuulla on huolehtia siitä, että kalusto on puhdas eikä aiheuta ylimääräistä hygieniariskiä kuljetettaville elintarvikkeille. Kuljetuskaluston rakenteiden,
pinnoitteiden ja materiaalien on oltava helposti puhdistettavia.
Henkilöstö ja asiakaspalvelu
Kuljettajalla tulee olla siisti ja tarkoitukseen sopiva työasu. Kuljettajan on huolehdittava käsihygieniastaan. Kuljettaja ei saa aukoa kuljetuslaatikoita turhaan eikä kosketella elintarvikkeita.
Kuljettajalla tulee olla suoritettuna hygieniapassi.
Kuljettajan asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Kuljettajalla tulee olla
asianmukainen suomen kielen taito. Tupakointi ja päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
Kuljettajan on välitettävä asiakkaiden antama palaute palveluntuottajalle, joka välittää sen tilaajalle.
B. KULJETUKSEN HINTA JA LASKUTUS
1. Kuljetuksen hinta määräytyy kunnanhallituksen xx.xx.2018 § hyväksymän palveluntuottajan tekemän tarjouksen mukaisesti.
2. Kunta on velvollinen maksamaan palvelun tuottajalle korvauksen kuljetuksen hoitamisesta tarjouksen mukaisesti. Koko sopimuskauden kuljetuskorvaus on X €/pv +
alv sisältäen myös kotipalveluaterioiden kuljetuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitun ohjeellisen lukumäärän ja kilometrimäärän mukaisesti.
3. Palvelun tuottaja laskuttaa ateriakuljetukset kaksi kertaa kuukaudessa. Laskutusperuste on tarjouslomakkeessa mainittu hinta.
Laskussa on eriteltävä kotipalvelu- ja laitosaterioiden kuljetushinta.
Maksuehto 15 pv netto tai pidempi maksuaika siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle. Viivästyskorko korkolain 4 §:n 1 mom. mukainen.
4. Yrittäjä vastaa sopimuksen perusteella ajettavien kuljetusten eläkevakuutusmaksuista ja henkilöstösivukuluista.
C. KULJETUSREITTI
1. Kuljetusreitti on tarjouspyynnön mukainen ja on tämän sopimuksen liitteenä, liite
nro 1.
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D. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
1. Tämä sopimus on voimassa 1.8.2018 – 31.7.2020 seuraavin poikkeuksin.
2. Mikäli keskimääräinen kilometrimäärä kuljetusreitillä tarkastelujakson aikana ylittyy/alittuu pysyvästi ja olennaisesti, ostaja varaa mahdollisuuden neuvotella hinnanmuutoksesta (lisäys/vähennys) sopimuksen tehneen palvelun tuottajan kanssa.
E. MUUTA
Ostajalla on oikeus tehdä sopimuskautena kuljetusten laatukyselyjä.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijapuolelle.
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Ellei tässä onnistuta, ratkaisee riidan ensiasteena
Etelä-Karjalan käräjäoikeus.
Savitaipaleella x . x. 2018
SAVITAIPALEEN KUNTA

Kunnanjohtaja

Palvelun tuottaja

hallintojohtaja

