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Tarjottavan palvelun kuvaus
Suomen Urheilupyörä Oy tarjoaa Tampereen kaupungin tarjouspyynnössä määriteltyä
sähköpolkupyörien lainaamopalvelua kokonaispalveluna Hiedanranta MaaS -hankkeelle.
Palvelun tarkoituksena on käynnistää sähköpyörien lainauspalvelu kesäksi (toukokuu-elokuu)
2020. Palvelussa Tampereella asuva henkilö voi verkkokaupassa varauksen tekemällä lainata
panttia vastaan erilaisen sähkökäyttöisen polkupyörän Suomen Urheilupyörältä, joka hankkii
palvelussa tarvittavan välineistön omistukseensa. Käyttäjää ei veloiteta lainauksesta ja
käyttäjältä perittävä pantti palautetaan lainaajalle lainatun pyörän palauttamisen jälkeen. Yksi
vuokraustapahtuma kestää viikon kerrallaan, ja sama lainaaja voi lainata maksimissaan kaksi
kertaa, mutta molemmilla kerroilla tulee lainata erilainen pyörä.
Tamperelaisten lainattavaksi tulee yhteensä 11 sähköpyörää ja 2 peräkärryä. Lisäksi lainaajat
saavat tarvittaessa pyöräilykypärän ja muita lisävarusteita, kuten lukon.
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sähköfatbike (2 eri runkokokoa)
sähkömaastopyörä (2 eri runkokokoa)
sähköavusteinen citypyörä (2 eri runkokokoa)
sähköavusteinen hybridipyörä (2 eri runkokokoa)
sähköavusteinen taakkapyörä (2- tai 3-pyöräinen)
sähköinen taittopyörä
peräkärry lastenkuljetukseen

Lainattavien pyörien lisäksi varataan yksi sähköfatbike varapyöräksi. Muille pyörille
varapyörinä toimivat Suomen Urheilupyörän varastosta löytyvät pyörät.
Suomen Urheilupyörä vastaa lainauspalvelun pyörittämisesti kokonaisuudessaan. Palveluun
kuuluvat tarjouspyynnön mukaisesti myös pyörien välihuollot. Hankkeen markkinointi
toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Suomen Urheilupyörän verkkosivuja ja some-kanavia
voidaan käyttää markkinoinnissa.

Palvelun hinta
Palvelun hinta muodostuu seuraavista osista:

2x sähköfatbike
2x sähkömaastopyörä
2x sähköavusteinen citypyörä
2x sähköavusteinen hybridipyörä
1x sähköavusteinen taakkapyörä
2x sähköinen taittopyörä
2x lastenkuljetusperäkärry
1x sähköfatbike varapyörä
Pyöräilykypärä 15 kpl
Pilotin toteuttamiseen liittyvä työ
150 kpl pyörien välihuolto
30 kpl pyörien suurempi huolto
Pyörien lisätarvikkeet
Vakuutukset
YHTEENSÄ

Hinta €
3231,00 €
2421,00 €
2384,10 €
2159,10 €
2595,40 €
1935,00 €
838,80 €
1615,50 €
471,00 €
4500,00 €
3000,00 €
1500,00 €
1200,00 €
1000,00 €
28 850,90 €

Edellä mainitun kokonaissumman lisäksi Suomen Urheilupyörällä on mahdollisuus laskuttaa
tarjouspyynnön mukaisesti pyörien varkaus- ja ilkivaltatapauksissa maksimissaan 10 000,00 €
edestä kustannuksia sekä ylimääräisten huoltojen ja varaosien varalta maksimissaan 3 000,00
€.
Riskivaraukset huomioiden palvelun kokonaishinta on yhteensä 41 850,90 € (alv. 0 %).

Palveluun liittyvät optiot
Palveluun voidaan erillisellä sopimuksella liittää tarjouspyynnössä pyydetyt seuraavat
lisäpalvelut:
Pyörien kotiinkuljetuspalvelu:
50€ / kuljetus seuraavaksi päiväksi TAI 70€ / kuljetus samaksi päiväksi
Pyörien GPS-paikannus: 190 €/pyörä = 2 280,00 €.

Laskutus
Palvelusta laskutetaan kolmessa erässä sen jälkeen, kun hankkeelle on alkanut kertyä
kustannuksia. Hankkeen kiinteät kustannukset (pyörät ja tarvikkeet) laskutetaan kahden
ensimmäisen erän aikana ja hankkeen muut kertyvät kustannukset (huolto, varaosat, työ)
laskutetaan kolmannessa erässä hankkeen lopussa.
Huolto, varaosat, työ ja mahdolliset varkauksista ja ilkivallasta aiheutuvat kustannukset
laskutetaan toteuman mukaan.
Ensimmäinen laskutuserä laskutetaan MAALISKUUSSA, toinen erä TOUKOKUUSSA ja kolmas
erä ELOKUUSSA.
Maksuehto: 21pv netto.

Sopimusehdot
Tarjouksemme on voimassa 29.2.2020 asti.
Tampereen kaupungin keskeyttäessä hanke riskivarausten ylittymisen tai muun syyn vuoksi
korvataan Suomen Urheilupyörälle palvelun perustamisesta ja vuokraustoiminnan
tuottamisesta keskeytys hetkeen mennessä syntyneet kulut.
Suomen Urheilupyörä vahingonkorvauksen yläraja on enintään koko toimeksiannon palkkion
suuruinen (KSE 2013 3.2.3).

Muut ehdot

Toimintaa varten Suomen Urheilupyörä ottaa tuotevastuuvakuutuksen sekä toiminnan
vastuuvakuutuksen. Molempien vakuutuksien omavastuu 600 € vahingon sattuessa.
Vahinkotapauksissa omavastuu jaetaan seuraavasti: Tampereen kaupunki 500€ ja Suomen
Urheilupyörä 100€.

Lisätietoja
Olemme valmiita antamaan lisätietoja tarjouksestamme.
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