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___________________________________________
PSA-SOPIMUS
PSA-sopimus solmitaan ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken.
Milloin tarjouskilpailun on voittanut yhteenliittymä, kaikki yhteenliittymän osakkaat
allekirjoittavat sopimusasiakirjat. Se mitä sopimusasiakirjoissa on sanottu
liikennöitsijästä, koskee myös sopijapuolena olevaa yhteenliittymää ja sen kutakin
osakasta.
_______________________________________________________________________

1. Sopijapuolet
Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut
PL 32, 90015 Oulun kaupunki
Puh.
Fax 08 557 2343
www.ouka.fi
Yhteyshenkilö
Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen
puhelin 044 703 2629
minna.soininen@ouka.fi

Liikennöitsijä
Nimi
Osoite
Puh.
Fax.
Sähköpostiosoite
Liikennöitsijän/yhteenliittymän edustaja:
Nimi
Puh.
2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö
Tällä sopimuksella ostaja ostaa 5.9.-27.9.2013 järjestetyssä tarjouskilpailussa
valitulta liikennöitsijältä harjoitettavan PSA-liikenteen, jonka järjestämiseen
liikennöitsijä on tarjouksen tehdessään sitoutunut tarjouskilpailuasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
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Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän
PSA-SOPIMUKSEN sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen
perusteella:
1. PSA-LIIKENTEEN EHDOT
2. PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ liitteineen
3. TARJOUS liitteineen
Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat
sisällöltään ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on yllä mainitun
mukainen.
3. Sopimuksen kohde
Sopimus koskee linjan 63 liikennettä tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.
-------------------

4. Julkisen palvelun velvoitteet ja liikennöinti
Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja
sen liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti.
Liikennöitsijä on velvollinen noudattamaan tarjouspyynnön liitteen 4 asiakashinnat
mukaisia matkustajahintoja.
Sopimuskauden aikana ostaja voi tehdä muutoksia kohteen liikennöintiin.
Muutoksista ja niihin liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty PSALIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa 13.
Liikennöitsijällä on oikeus kuljettaa sopimuksen mukaisessa liikenteessä
ulkopuolisen toimeksiannosta myös tavaraa niin, että se ei haittaa matkustajien kuljetusta eikä ostajan toimeksiannosta tapahtuvaa tavarankuljetusta.
5. Julkisesta palvelusta maksettava korvaus
Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen
hoitamisesta. Koko sopimuskauden korvaus on seuraava:
Kohde: ____________ euroa, sis.alv __________ euroa (alv 10 %)

Korvaus sisältää korvauksen liikennöinti- ja hintavelvoitteen täyttämisestä. Erillistä
seutulipputukea ei makseta.
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Korvaus maksetaan jälkikäteen erikseen kultakin kuukaudelta liikennöitsijän alla
mainitulle pankkitilille:

6. Matkustaja- ja rahtitulot
Ostajan julkisesta palvelusta maksaman liikennöintikorvauksen lisäksi liikennöitsijä
saa pitää perimänsä matkustajatulot ja ulkopuolisilta perityt rahtitulot.
7. Julkisesta palvelusta maksettavan korvauksen muuttaminen
Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa silloin, kun kohteen
liikennöintiä on muutettu. Liikennöintikorvauksen muuttamisen perusteista ja siihen
liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty PSA-LIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa 11.
Laskettaessa liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutusta korvaukseen,
käytetään laskentaperusteena seuraavia ajokilometrihintoja:
______ euroa, sis.alv. _______euroa/M-P ajettu kilometri

8. Alihankkija
Liikenteestä saadaan hoitaa alihankintana alle puolet vuotuisesta suoritteesta.
Muun alihankkijan käyttämisestä on määrätty PSA-LIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa 2.
9. Liikenteestä vastaava henkilö
Liikenteestä vastaavana henkilönä sopimuskauden alkaessa on:
_____________________________________________________

10. Liikennöinnissä käytettävät autot
Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää PSA-LIIKENTEEN
TARJOUSPYYNNÖN liitteen 3 mukaiset vaatimukset. Vara-autojen käytöstä on
määräys PSA-LIIKENTEEN EHDOISSA kohdassa 4.
11. Vakuudet
_____________________

12. Sopimuksen voimassaolo
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Sopimussuhde ostajan ja tarjoajan välille on syntynyt asiakirjan
TARJOUSKILPAILUN EHDOT kohdassa 13 mainittujen edellytysten täyttyessä.
Tämän sopimuksen voimassaoloaika päättyy __.__.20____

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

Liikennöitsijä
________ _______ 2013
paikka
aika
______________________________
Liikennöitsijä

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

________ _______ 2013
paikka
aika

_____
Kaupungininsinööri

______
Joukkoliikennepäällikkö
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