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Asiointiliikenteen hoitaminen Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella
Pyydämme tarjoustanne asiointiliikenteen hoitamisesta Kälviä,
Lohtaja ja Ullava alueilla. Tarjouskilpailuun voivat osallistua taksija joukkoliikenneluvan haltijat. Liikenne on tarkoitettu palvelemaan
Kälviän, Lohtajan ja Ullavan keskusten ja kylien välistä asiointia.
Kohteet

Tarjouskilpailun kohteena ovat seuraavat
liikennöintikokonaisuudet:
Kälviän alue
1 Ruotsalo - Järvikylä - Kirkonkylä
Lohtajan alue
2 Uusikylä - Väliviirre - Alaviirre - Kirkonkylä
3 Koskenkylä - Marinkainen - Karhi - Kirkonkylä
Ullavan alue
4 Länttä - Hanhisalo - Neverbacka - Haapala - Ullavan kirkonkylä
5 Haapasalo - Alikylä - Ullavan kirkonkylä
Reitit ajetaan kerran viikossa. Auto tulee tilata etukäteen
viimeistään edellisenä iltana. Mikäli matkustajia ei ole, ei auto
liikennöi. Aikaisemmin asiakkaita on ollut satunnaisesti.
Liikennöitsijä vastaa kutsujen vastaanottamisesta ja matkojen
järjestämisestä, sekä niistä aiheutuvista kuluista.
Asiakaita kyydissä ollut 1-5 henkilöä kohteesta riippuen.

Sopimusaika

Sopimuskausi on 1.1.2022–31.12.2024. Sopimuskauden jälkeen
on mahdollisuus maksimissaan 2 (1+1) vuoden optioon, jonka
ehdoista neuvotellaan erikseen.

Maksutulo

Liikennöitsijä saa pitää itsellään matkustaja- ym. tulot.
Matkustajilta perittävä hinta noudattaa voimassa olevaa
Matkahuollon/Linja-autoliiton suositushintaa.

Kalusto

Kalusto on oltava sellainen, että kaikki kyyditystä tarvitsevat
mahtuvat kyytiin.

Hinta

Tarjoajan tulee ilmoittaa kohteen kilometrihinta ilman
arvonlisäveroa (muita kustannuksia ei kaupungille esitetä).
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Kilometrikohtainen yksikköhinta ei saa muuttua esim. reitin
pituuden mukaan. Laskutettava kilometrimäärä alkaa siitä kun
ensimmäinen matkustaja otetaan kyytiin ja päättyy siihen kun
viimeinen matkustaja poistuu kyytistä.

Laskutus/seuranta

Laskutus tapahtuu jälkikäteen. Laskutusjakson pituus
määritellään sopimuksessa. Laskutuksen yhteydessä
liikennöitsijän on raportoitava lähtöjen määrät, ajetut kilometrit
sekä matkustajamäärät.

Valintaperuste

Valintaperusteena on halvin hinta. Kohteista ei saa tehdä
yhdistelmätarjousta. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä
tarjous.

Tarjousten jättäminen

Tarjous tulee tehdä liitteenä olevalla tarjousasiakirjalla. Tarjoukset
tulee toimittaa 26.11.2021 klo 16.00 mennessä Kokkolan
kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen Kokkolan kaupunki, PL 43,
67101 Kokkola. Kuoreen tulee merkitä ”Asiointiliikenne” tai
sähköpostilla kokkola@kokkola.fi

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Jukka Harju, puh. 044 7809 328
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