
MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouskilpailuasiakirja nro 1

JOUKKOLIIKENNE (SISÄLTÄEN MYÖS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAITA)   9.8.2018-
31.5.2019 

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen 
mukaisesti.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Ostoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikenne- tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka 
on säännöllistä, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä ja jonka hoitaminen perustuu kunnan kanssa 
tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.

1. OSTAJA

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI
Osoitetiedot :  Pl 69, 35801 MÄNTTÄ

2. OSTOLIIKENTEEN KOHTEET
Tarjouskilpailu koskee Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella seuraavia kuljetuksia.

Maanantai-perjantai
Vilppula 6:50-Uittosalmentien kautta Kolho (Riihitie) 7:20-Vilppula 7:40-Mänttä koulukeskus 7:50-
Vilppula 8:00-Uittosalmentien kautta Kolho (Koulu, TB pys) 8:25-Vilppula 8:45-Mänttä koulukeskus 
8:55

Maanantai-torstai
Mäntän koulukeskus 15:00 – Vilppula 15:10 – Kolho (TB pys)15:30 – Uittosalmi -
Vilppula 15:50 - Mäntän koulukeskus 16:00 – Vilppula 16:10 – Kolho (Riihitie) 16:30 – Uittosalmi 
-Vilppula16:50 - Mäntän koulukeskus 17:00

Perjantai
Mäntän koulukeskus 14:00 – Vilppula 14:10 – Kolho (TB pys) 14:30 – Uittosalmi -Vilppula 14:50
Mäntän koulukeskus 15:00 – Vilppula 15:10 – Kolho (Riihitie) 15:30 – Uittosalmi -
Vilppula 15:50 – Mäntän koulukeskus 16:00

Vilppula = Pukinlammen pysäkki

Aikataulu voidaan tarkentaa palvelun toimittajan kanssa.
Reitin pituus n.190 km.
     
Liikennöinnin voi suorittaa myös vaadittua kalustoa pienemmällä kalustolla, mikäli liikennöitsijä katsoo, 
että liikennöinti on järkevämpää suorittaa useammalla pienemmällä autolla. Lopullinen valinta perustuu 
kuitenkin edullisuuteen, eli useamman pienen auton yhteiskustannuksen tulee olla ostajalle edullisempi 
vaihtoehto tullakseen valituksi.

3. REITIT JA SOPIMUSKAUSI  

Reittien sopimuskausi on 9.8.2018-31.5.2019.  

4. KILPAILUTTAMINEN

Tarjouskilpailussa noudatetaan Jyse 2014 palvelut, päivitetty huhtikuussa 2017-asiakirjan, 
tarjouspyynnön (tarjouskilpailuasiakirja nro 1) ja "Tarjouskilpailun ehdot" (tarjouskilpailuasiakirjan nro  2 )
ehtoja. Pois lukien Jyse 2014 palvelut, päivitetty 2017 -asiakirjan vahingonkorvauksen enimmäismäärä, 
joka määritellään sopimuksen yhteydessä sekä pois lukien myös kohdat  7.5, 7.6, 8.3, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 
ja 9.9 sekä luku 11.

Ostaja tarkastaa ja hyväksyy kaluston ennen sopimuksen tekemistä. Hankintapäätös tulee ostajaa 



sitovaksi vasta kilpailutuksen perusteella tehtävän sopimuksen allekirjoituksella.

5. LIIKENNÖINTI

Liikennöitsijän tulee huolehtia siitä, että kuljettajilla on riittävä ammattitaito.

Tarjoaja sitoutuu järjestämään tarjoamansa  liikennöinnin sekä liikennöintiin liittyvät tehtävät ja 
velvoitteet näiden tarjousasiakirjojen mukaisesti. 

6. TARJOUKSEN SISÄLTÖ

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä liitteenä olevilla tarjouslomakkeilla, joiden tulee sisältää vaaditut tie-
dot ja selvitykset. 

Reitistä ilmoitetaan päivähinta €/pvä. Mahdolliset tulot tulevat kaupungille.

Tarjousten hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

Tarjouksessa esitettävät hinnat ovat kiinteät 31.5.2019 saakka.

Tarjouksessa tulee ilmoittaa kohteessa käytettävä autokalusto liitteessä nro 1.

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 3 kk tarjouksen jättöpäivästä.

Ostaja pidättää itselleen oikeuden yhdistää  liikennöintiin myös muita kuljetuksia, mikäli kapasiteetti 
antaa myöten eikä se aiheuta oleellista muutosta.

7. TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT

Tarjouskilpailuasiakirjat ovat tilattavissa sähköpostilla tai puhelimitse:
pirkko.papinsaari@taidekaupunki.fi, puh. 03-488 8753. 
Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on toimitettava 23.5.2018 klo 15:00 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen pirkko.papinsaari@taidekaupunki.fi ja viestin aihekenttään on merkittävä: 
"Joukkoliikenne/Kolho 2018-2019” . Vastaukset annetaan 25.5.2018 mennessä kaupungin kotisivulla: 
www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/hankinnat.

Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat: 

1. Ostoliikenteen tarjouspyyntö 
2. Tarjouskilpailuehdot
3. Tarjouslomake (liitteineen)
4. Sopimusmalli

8. TARJOUSKILPAILUSTA ILMOITTAMINEN

Tarjouspyynnöstä ilmoitetaan hankintailmoituksella osoitteessa: www.hankintailmoitukset.fi    ja Mänttä-
Vilppulan kotisivuilla osoitteessa:  www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/hankinnat.

9. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

Tarjous liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 1.6.2018 klo12:00 mennessä osoitteeseen 
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus, PL 69, 35801 Mänttä. Kuoreen merkintä ”Mänttä-Kolho 
joukkoliikenne 2018-2019”.

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tehdään ostajan ja tarjoajan välinen ostoliikennesopimus  
9.8.2018-31.5.2019. Tarjoajan tulee huomioida, että tarjouksissa esitetyt tiedot ovat päätöksenteon 
jälkeen osa julkisia asiakirjoja.

Mänttä-Vilppulassa  16.5.2018
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus

http://www.hankintailmoitukset.fi/


MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT 

 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2

 

1.LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ 

Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava 
voimassa oleva taksi- tai joukkoliikennelupa ja liikenteen alkaessa ”Laki liikenteen palveluista 
320/2017” mukainen henkilöliikennelupa.

Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken 
sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa 
kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu 
kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän liikennelupaa uudisteta.

Liikennöitsijän tulee tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa 
tarjouskilpailuun. Tähän määrään tulee sisällyttää niin liikennöitsijän omassa käytössä olevat 
autot kuin myös esitetyn alihankkijan käytössä olevat autot sekä mahdollisesti hankittavat autot, 
jotka yhdessä on tarkoitettu kohteiden liikennöintiin.

2.TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ 

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä oikeushenkilön liikenteestä 
vastaavan henkilön nimi.

Liikennöitsijän on huolehdittava kuljettajansa ja mahdollisten alihankkijoiden rikostaustan 
selvittämisestä lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) 
edellyttämällä tavalla.

Seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset tulee toimittaa ennen 
hankitapäätöksen tekemistä: 

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996)   mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)   
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;

2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta 
vastaavat tiedot;

3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun 
lain (1346/1999)   20 b §:n)1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka 
viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;

4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty;

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1999/19991346
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961118


3.YHTEENLIITTYMÄ 

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta 
(tarjousyhteenliittymä, kilpailulain 6 §, 948/2011). Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun 
yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen 
ajamiseen.

Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen 
tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä. Jokaisen liikennöitsijän on 
ilmoitettava se automäärä, jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. 

4.ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN 

Liikennöitsijällä on mahdollisuus käyttää tarvittaessa tilapäisesti alihankkijoita sopimusliikenteen 
hoitamiseksi. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksessa tulee ilmetä, mikä 
osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana, mikäli se tiedetään jo tarjousta jätettäessä. 
Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä 
liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. 

5.KILPAILUKOHTEET 

Tarjous tulee tehdä siten, kuin Ostoliikenteen tarjouspyynnössä on määritelty.

6.KALUSTON JA PALVELUN LAATUVAATIMUKSET 

Liikenteeseen käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

Auton istumapaikkojen määrän on riitettävä kohteessa ilmoitetulle vähimmäismäärälle (Liikenne- 
ja viestintäministeriön asetus 553/2006). Autojen tulee toimia moitteettomasti ja niiden on oltava 
siistejä ja puhtaita. 

Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asian 
mukaiset ja miellyttävät.

Tupakointi autoissa on kokonaan kielletty. 

Tarjouskilpailun voittaneelta liikennöitsijältä edellytämme 1.8.2018 mennessä esitetty 
rekisteröintitodistusta, josta ilmenee ajoneuvon EURO-luokka. Vaatimuksena on vähintään 
EURO 4-luokka.

Autossa tulee olla rahastuslaite.

Liikenteen palvelun tulee täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:

Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Kuljetettavien henkilöiden erityistarpeet tulee 
ottaa huomioon. 

Kuljettaja huolehtii siitä, että matkustajat käyttävät turvavöitä ajon aikana voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti. 

Kuljettaja tarkistaa reitin päätyttyä, ettei autossa ole enää matkustajia ja ottaa löytötavarat 
talteen.

Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää sen edelleen 
ostajalle. 

Kuljettajalta edellytetään 0,0-promillerajaa eli puhalluskoe ei saa näyttää alkoholia olevan yhtään
veressä. Kuljettaja on myös itse velvollinen välittömästi ilmoittamaan tilaajan edustajalle, jos hän 
joutuu rattijuopumustutkimuksen kohteeksi (=puhalluskoe johtaa jatkoselvityksiin). 

Ostettavat kuljetuspalvelut ovat käytettävissä myös normaaliajan häiriötilanteessa ja poikkeus-
oloissa. (Valmiuslaki 12 §, 1552/2011).



7. TARJOUSHINTA 

Hinta tulee ilmoittaa €/pvä.

Tarjousten hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

Tarjouksessa esitettävät hinnat ovat kiinteät 31.5.2019 saakka. 

Tarjoukseen tulee sisältyä matkustajien apu- ja liikuntavälineiden kuljetukset ilman eri korvausta.

Tarvittaessa käytämme neuvottelumenettelyä.

8. TARJOUSTEN AVAUS 

Tarjoukset avataan suljetussa avaustilaisuudessa Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon 
merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. Pöytäkirjaan 
merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. Saapuneisiin tarjouksiin merkitään 
avausaika ja niistä merkitään pöytäkirjaan tarjouksen tekijä, tarjouksen päiväys sekä tarjouksen 
saapumispäivä sekä muut tarpeelliseksi katsotut tiedot.

9. TARJOAJAN SULKEMINEN POIS TARJOUSKILPAILUSTA 

Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden tekniset, taloudelliset tai 
muut seikat huomioon ottaen ei voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista.

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:

1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin 
huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopi-
muksen mukaiset velvoitteet,

2)  tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia,

   3)   tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä kilpailulain vaatimuksia,

4) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä 
lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoitta-
misessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen, 

5)   tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja

6) tarjoaja ei toimita tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä.

  

10.TARJOUSKILPAILUN RATKAISUPERIAATTEET 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyynnön,  tarjouspyynnön 
ehtojen ja "Jyse 2014 palvelut, päivitetty huhtikuussa 2017" -asiakirjan ehtoja, pois lukien J”yse 
2014 palvelut, päivitetty  huhtikuussa 2017” -asiakirjan vahingonkorvauksen enimmäismäärä, 
joka määritellään sopimuksen yhteydessä sekä pois lukien myös kohdat  7.5, 7.6, 8.3, 9.5, 9.6, 
9.7, 9.8 ja 9.9 sekä luku 11.

Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on ostajalle päivähinnaltaan halvin. 

Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet 
tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole 
tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 

11.SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA TARJOUSKILPAILUN RATKAISEMISESTA TIEDOTTAMINEN 

Ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken tehdään kirjallinen  
ostoliikennesopimus. Reitit ja aikataulut tarkennetaan sopimusneuvotteluissa. Sopimus tulee 
kaupunkia sitovaksi siinä vaiheessa, kun ostoliikennesopimus on allekirjoitettu liikennöitsijän ja 
ostajan välillä. 

Hankintapäätös saatetaan tiedoksi kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille tarjoajille 
tarjouslomakkeella pyydettyyn sähköposti osoitteeseen (sähköinen tiedoksianto). Mikäli tarjoaja 



ei hyväksy sähköistä päätöksen tiedoksiantoa tulee hänen ilmoittaa siitä erikseen.

12.KILPAILUKOHTEIDEN MUUTOKSET JA KOHTEESTA LUOPUMINEN 

Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa reittejä tarjouskilpailun aikana ennen tarjouksen jättämiselle 
varatun määräajan päättymistä, jos sitä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää 
perusteltuna.

Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjouksen 
jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan samalla 
tavalla kuin alkuperäisestä tarjouksesta sekä erikseen kirjeellä kaikille tiedossa oleville 
tarjousasiakirjat lunastaneille.

Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että 
suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä 
esitetyllä tavalla, ostaja voi luopua kilpailuttamisesta kesken tarjouskilpailun.

13. ASIAKIRJOJEN TÄYDENTÄMINEN JA TARKASTUKSET 

Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja.

Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan autokalusto ja huoltopalvelut tarvittaessa yhdessä palve-
lun käyttäjien edustajan kanssa. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia.



Mänttä-Vilppulan tarjous

Asiointi- ja palveluliikennekuljetukset Tarjouskilpailuasiakirja nro 3

Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. 

Viitaten Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen Hilmassa julkaistuun ostoliikenteen hoitamista 
koskevaan tarjouspyyntöönne teemme alla olevan tarjouksen Mänttä-Vilppula-Kolho välisen 
liikenteen hoitamisesta 9.8.2018-31.5.2019.

1.  Tarjoaja

Nimi: _________________________________________________________

Osoite:____________________________________________________________________

Puh.nro:___________________________________________________________________

Sähköpostiosoite:____________________________________________________________

Sähköpostiosoite mihin voi laittaa päätöksen tiedoksi:________________________________

Liikenteestä vastaava henkilö: __________________________________________________

Yhteyshenkilö: ______________________________________________________________

Y-tunnus: ___________________________

Yhteenliittymän kaikista osakkaista on ilmoitettava samat tiedot kuin tarjoajastakin. Lisätilaa tätä 
tarkoitusta varten on lomakkeen lopussa (voi olla myös erillisellä liitteellä).

2.  Tarjouksen kohde ja sisältö

Olemme tutustuneet tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudumme järjestämään  reitin liikennöinnin 
tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

3. Automäärä 

Tämän tarjouksen reitin liikennöintiin olemme varanneet autoja seuraavasti:

_____ hengen linja-autoja yhteensä _________________ 

_____ hengen henkilöautoja yhteensä _______________

_____ hengen henkilöautoja yhteensä _______________

Edellä mainitut lukumäärät sisältävät omassa käytössämme olevat ja hankittavat autot samoin 
kuin myös alihankkijamme autot.



4.  Automäärä reiteittäin ja tarjoushinta 

Tarjoudumme järjestämään reitin liikennöinnin koko sopimuskauden ajan päivähinnalla:

Reitti:  €/pvä__________     alv 0 %.

5.   Kalustoluettelo

Tarjouksen tekijän tulee täyttää liitteen 1 mukainen kaavake tarjotusta kalustosta. Mikäli kaikkia 
tietoja ei ole vielä saatavilla, tulee kalustoluettelo täydentää ennen ostoliikennesopimuksen alle-
kirjoittamista.

6.   Liitteet

Oheistamme tarjoukseemme seuraavat liitteet:

1)   kalustoluettelo

2)   kopiot yrityksemme/yhteenliittymän osakkaiden/alihankkijamme tarjouksen jättöhet-
kellä voimassa olevasta joukkoliikenne/taksiliikenneluvasta

3)   jokin muu

________________________________________________________________________

7.    Lisätietoja

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

8.    Päiväys ja allekirjoitukset

______________________________  ____ / ____ 2018

______________________________  __________________________________

______________________________  __________________________________



Mänttä-Vilppulan tarjous

 Tarjouskilpailuasiakirja nro 4

Tarjouksen liite numero 1

YRITYKSEN NIMI: __________________________

KALUSTOLUETTELO

Reitti : Istumapaikkoja, vähintään 42

Auton rekisterinumero _________________________________

Auton merkki / malli / tyyppi _________________________________

Rekisteröity kokonaispaikkamäärä _________________________________



HANKINTASOPIMUSMALLI
_______________________________________________________________________________

1. Sopijapuolet

Ostaja: Mänttä-Vilppulan kaupunki/Mäntän-Vilppulan sivistyslautakunta
PL 69
35801 Mänttä
Yhteyshenkilö: 

Myyjä: 
Nimi:
Yhteystiedot:  
Ly-tunnus:
Yhteyshenkilö:  

2. Sopimuksen kohde ja sisältö

Tällä sopimuksella ostaja ostaa myyjältä koululaiskuljetuksia.

Ostajan ja myyjän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien 
seuraavien asiakirjojen perusteella:

1) Hankintasopimus
2) Tarjouspyyntö liitteineen
3) JYSE -palvelut 2014, päivitetty 2017
4) Tarjous 

Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, 
noudatetaan ensisijaisesti hankintasopimusta ja sen jälkeen muita asiakirjoja yllä mainitussa 
keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä.

3. Liikennöinti

Myyjän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän hankintasopimuksen ja sen liiteasiakirjojen 
mukaisesti.

Liikennöinnissä on käytettävä tarjouksen mukaista tai vastaavaa kalustoa koko sopimuskauden ajan 
ellei ostajan kanssa muuta sovita.

Pysähtymispaikkoina normaalit pysäkit. Jos pysähtymispaikan valinta edellyttää poikkeamista reitiltä, on 
tähän saatava lupa ostajalta. Ostaja voi määrätä pysähtymispaikan toiseksi kuljettajaa kuultuaan.

Ostajalla on oikeus tehdä kuljetustarpeesta johtuvia muutoksia ajolistoihin koko sopimuskauden ajan. 
Muutoksista ostaja ilmoittaa myyjälle niin pian kuin muutokset ovat tiedossa. Ostaja ja myyjä voivat 
sopia tarjouksen soveltamisesta myös muuhun hankintapäätöstä täydentävään tarpeeseen.  

4. Liikennöintikorvaus

Liikennöintikorvaus perustuu hankintapäätökseen, jossa tarjoushinta reitille on __ €/pvä, alv 0 %.

Hinta on kiinteä 31.5.2019 saakka. Tulot tilitetään ostajalle laskun yhteydessä. Myyjälle maksetaan 
tarjouksen mukainen hinta laskua vastaan kuukausittain jälkikäteen Jyse 2014, päivitetty huhtikuussa 
2017,  kohdan 10, maksuehdot, mukaisesti.  Laskussa on oltava näkyvissä edellä olevat 
laskutusperusteet. 

Mahdollisesta vahingonkorvauksesta neuvotellaan myyjän kanssa suhteessa sopimushintaan.



5. Sopimuksen voimassaolo 

Tämä sopimus on voimassa 9.8.2018 - 31.5.2019 pois lukien koulujen loma-ajat.
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman ostajalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. 
Sopijaosapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen 
voimassaoloon tai ehtoihin.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen jätetään asia Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

6. Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja

Ostaja noudattaa toiminnassaan aina lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99).

Myyjä huolehtii siitä, että sen henkilökunta noudattaa tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa lakia 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (22-23§) ja voimassa olevia salassapidosta ja tietosuojasta 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

7. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Mänttä   .   .2018

Ostaja: Myyjä:
Mänttä-Vilppulan kaupunki

Kaupunginjohtaja

Hankintasopimuksen liitteet:

hankintapäätös
tarjouspyyntö  
myyjän tarjous
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