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

Palveluntuottaja
Nimi ……………………………………………………..
Yhteystiedot…………………………………………….

Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat Savitaipaleen kunnan tuottamien aterioiden kuljetuksesta 1.4.2021 – 31.7.2022 liitteenä olevan kuljetusreitistön ja ohjeiden mukaan seuraavaa:
A. YLEISET EHDOT
1. Palveluntuottaja sitoutuu kuljettamaan Savitaipaleen ruokahuollon ateriakuljetuksia
tekemänsä ja kunnanhallituksen xx.x.2021 § xx hyväksymän tarjouksen ja tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen mukaisesti.
2. Liikenteessä käytettävän kaluston ja kuljettajan tulee täyttää vähintään seuraavat
vaatimukset:
Ateriakuljetusten tulee täyttää kaikki 28.1.2021 päivätyssä tarjouspyynnössä
asetetut vaatimukset
B. KULJETUKSEN HINTA JA LASKUTUS
1. Kuljetuksen hinta määräytyy kunnanhallituksen xx.xx.2021 § hyväksymän palveluntuottajan tekemän tarjouksen mukaisesti.
2. Kunta on velvollinen maksamaan palvelun tuottajalle korvauksen kuljetuksen hoitamisesta tarjouksen mukaisesti. Koko sopimuskauden kuljetuskorvaus on X €/pv +
alv.
3. Palveluntuottaja laskuttaa ateriakuljetukset kaksi kertaa kuukaudessa. Laskutusperuste on tarjouslomakkeessa mainittu hinta.
Maksuehto 15 pv netto tai pidempi maksuaika siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle. Viivästyskorko korkolain 4 §:n 1 mom. mukainen.
4. Palveluntuottaja vastaa sopimuksen perusteella ajettavien kuljetusten eläkevakuutusmaksuista ja henkilöstösivukuluista sekä muista työnantajalle kuuluvista maksuista ja velvoitteista.
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C. KULJETUSREITTI
1. Kuljetusreitti on tarjouspyynnön mukainen ja on tämän sopimuksen liitteenä.
D. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
1. Tämä sopimus on voimassa 1.4.2021 – 31.7.2022 seuraavin poikkeuksin.
2. Kunnalla on oikeus tehdä ateriakuljetusten laadun arviointia sopimuskauden aikana. Mikäli kuljetusten laadussa havaitaan puutteita, neuvotellaan palveluntuottajan
kanssa toimenpiteistä puutteiden korjaamiseksi. Mikäli em. puutteita ei korjata tai
ne ovat palvelun toimivuuden kannalta riittävän merkittäviä, voi kunta todeta sopimusrikkomuksen tapahtuneen ja irtisanoa sopimuksen välittömästi.
Arviointia suoritetaan mm. seuraavasti:
- yhteistyökyky asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa
- ystävällinen ja asiallinen käyttäytyminen kaikissa asiakaspalvelutilanteissa
- sovitussa aikataulussa pysyminen
- kaluston siisteyden ylläpitäminen
Yllämainittua arviointia toteutetaan henkilöstö- ja asiakaspalvelukyselyin.
E. MUUTA
Tilaajalla 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. 2021
SAVITAIPALEEN KUNTA

Kunnanjohtaja

Palveluntuottaja

hallintojohtaja

