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Savitaipaleen kunta, tarjouspyyntö kutsutaksikuljetuksista 2022-2023, Liite 1
SOPIMUSLUONNOS ASIOINTILIIKENNE-/KUTSUTAKSIKULJETUKSISTA 1.8.202231.7.2023
Sopijaosapuolet:
Tilaaja:

Savitaipaleen kunta (jäljempänä kunta)
Kirkkotie 6
54800 SAVITAIPALE

Palveluntuottaja:

(jäljempänä liikennöitsijä)

Asiointiliikenne-/kutsutaksikuljetusten tulee täyttää kaikki 29.3.2022 päivätyssä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.
Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat 1.8.2022 - 31.7.2023 asiointiliikenne/kutsutaksikuljetuksista seuraavaa:
1. Liikennöitsijä sitoutuu ajamaan Savitaipaleen asiointiliikenne-/kutsutaksikuljetuksia
kunnan sivistysosaston osoittamalla tavalla sivistystoimenjohtajan päätöksessään § x
hyväksymän liikennöitsijän tekemän tarjouksen mukaisesti.
Asiointiliikenne-/kutsutaksikuljetukset ajetaan kirkonkylälle aamupäivällä n. klo 9.00 10.00 ja paluu takaisin n. klo 12.00 - 13.00. Aikataulua sovitellaan koulukuljetusten
kanssa yhteen sopivaksi.
2. Ajettavat reitit muodostuvat kuljetusta tarvitsevien asiakkaiden mukaisesti viikonpäivä
ja reitti.
Matkustaja haetaan tarvittaessa kotoa ja kuljettajan tulee huomioida matkustajan kunto
siten, että kuljettaja varmistaa palattaessa asiakkaan pääsyn sisälle kotiin.
Asiakas tilaa kuljetuksen taksiyrittäjältä edellisenä päivänä.
3. Kuljetuksen hinta määräytyy sivistystoimenjohtajan § x hyväksymän liikennöitsijän tekemän tarjouksen mukaisesti x €/km + alv ajettujen kilometrien mukaisesti. Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu force majeure –tilanteesta aiheutuva huomattava muutos kuljetusten yleisessä hintatasossa, varaa tilaaja mahdollisuuden neuvotella kuljetushinnan tarkistamisesta palveluntuottajan kanssa.
Reitti alkaa sekä aamulla että paluukuljetuksessa ensimmäisen asiakkaan tultua
kyytiin ja päättyy viimeisen asiakkaan jäätyä pois kyydistä.
Liikennöitsijä laskuttaa kunnalta kunkin ajon em. tavalla mitattujen, ajettujen kilometrien
mukaan, vähennettynä asiakkailta perityillä maksuilla (linja-autotaksan mukainen
maksu).
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4. Liikennöitsijä laskuttaa kuljetukset kuukausittain. Laskun maksuehto on neljätoista päivää netto. Kuljetuksiin ei saa lisätä laskutuslisää. Viivästyskorko korkolain mukainen.
Laskun liitteenä liikennöitsijä toimittaa matkustajaluettelon.
5. Mikäli reitti tai asiakasmäärä muuttuu siten, ettei liikennöitsijä voi ajaa uutta reittiä auton koosta tai aikataulusta johtuen tai reittiä ei enää tarvita, voidaan sopimus ko. reitin
osalta kunnan toimesta irtisanoa välittömästi.
6. Reklamaatio ja sopimuksen voimassaolo
Reklamaatio
Asiakkaiden mahdollinen reklamaatio koskien palveluntuottajan toimintaa kuljetuksissa
pitää toimittaa sopimuskauden aikana kirjallisena tilaajalle, jonka jälkeen tilaaja tiedottaa reklamaatiosta kirjallisesti palveluntuottajalle. Tilaajan itsensä havaitsema puute tai
virhe toimitetaan tiedoksi samoin palveluntuottajalle.
Palveluntuottajan on korjattava reklamaation kohteena ollut asia välittömästi ja toimitettava tilaajalle kirjallinen selvitys reklamaation kohteena olleen asian korjaamisesta viimeistään viikon kuluessa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut reklamaatiosta.
Mikäli reklamaation kohteena ollutta asiaa ei korjata tai asia toistuu tai virhe on muutoin riittävän merkittävä, tilaajalla on oikeus irtisanoa kuljetussopimus kuukauden irtisanomisajalla.
Sopimuksen voimassaolo
Muussa kuin yllä olevassa tilanteessa tai kohdassa 5. kuvatussa tilanteessa sopimus
on voimassa 1.8.2022-31.7.2023.
7. Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Ellei tässä onnistuta, ratkaisee riidan ensiasteena EteläKarjalan käräjäoikeus
8. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijapuolelle.
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