
ORIMATTILAN KAUPUNKI  

        Liikuntapalvelut    26.5.2015 
________________________________________________________________________________  
 

TARJOUSPYYNTÖ 

 

Urheilutalon lipunmyynnin ja kahvion hoitaminen 

 
1. Tarjouspyynnön tarkoitus 

 

Orimattilan kaupungin liikuntapalvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatak-

seen urheilutalon uimahallin kahviotoiminnan sekä lipunmyynnin. Kahviotoiminta hoidetaan yrittä-

jän omana liiketoimintana, jota varten Orimattilan kaupunki vuokraa yrittäjälle kahviotilat varustei-

neen. Uimahallin lipunmyynti toteutetaan ostopalveluna, josta liikuntapalvelut pyytää tarjousta. 

 

2. Palvelun kuvaus 

 

Orimattilan Urheilutalon kävijämäärä arvioidaan olevan n. 100.000, joista uimahallin ja kuntosalin 

käyttäjiä on n. 60 000 vuodessa. Kesällä liikunta- ja uimahallissa suoritetaan vuosihuollot ja pide-

tään henkilökunnan kesälomat. 

 

Uimahallin sisääntuloaulassa on lippukassa ja kahvio. Kahvilapalvelu on yrittäjän itsenäistä ja kau-

pungin ulkopuolista toimintaa, lipunmyyntipalvelun kaupunki ostaa yrittäjältä ostopalveluna. Li-

punmyynti hoidetaan uimahallin aukioloaikoina (aukioloajat jäljempänä). Lipunmyynnin kassapiste 

suljetaan tuntia ennen hallin sulkemisaikaa. Kahvio on avoinna asiakkaille uimahallin aukioloaika-

na. Yrittäjä voi pitää kahviota auki myös uimahallin aukioloajan ulkopuolella, jolloin siitä sovitaan 

liikuntapalvelujen kanssa. Orimattilan kaupunki kalustaa uimahallin lipunmyyntipisteen. 

 

Lipunmyynnin tehtäviin kuuluvat: 

 

● Uimahallin lipputuotteiden myynti kassapisteen myyntilaitteella (Enkora) 

● Lipunmyynnin rahojen ja liikuntaseteleiden tilitys sopimuksen mukaan 

● Asiakkaiden neuvonta ja palvelu 

● Uima-asusteiden vuokraus 

● Urheilutalolla järjestettäviin tapahtumiin osallistuminen lipunmyynti- ja kahvilatoiminnan puit-

teissa 

 

Muista tehtävistä sovitaan erikseen. 

 

Uimahallin kahvio 

 

Orimattilan kaupunki luovuttaa yrittäjän käyttöön lipunmyyntipisteen yhteydessä sijaitsevat kaluste-

tut kahvio- ja keittiötilat, yhteensä n. 45 m². Tarjouksen jättäjän tulee tutustua uimahallin kahvio- ja 

keittiötilojen varusteluun. Yrittäjä voi käyttää kahviotilaa urheilutalon toimintaan liittyvien oheis-

tuotteiden myyntiin. Kalustoluettelo on esitetty tarjouspyyntöasiakirjan lopussa kohdassa muut asi-

at. 

 

Orimattilan kaupunki perii tällä hetkellä kahvilatilasta vuokraa 443,00 € (alv 0 %) kuukaudessa.  

Vuokraa peritään uimahallin aukiolokuukausilta. Vuokraan sisältyvät lämpö-, vesi-, sähkö ja jäte-

huoltokustannukset. 



3. Tarjous 

 

Palveluntuottajalle asetetaan seuraavat vähimmäisvaatimukset:  

 

Rekisteröinti 

 

● Tarjoajan kaupparekisteriote tai ammatti- tai elinkeinorekisteriote liitettävä tarjoukseen 

● Y-tunnus ilmoitettava   

 

Riittävät taloudelliset edellytykset 

 

Selvitys veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä (verovelkatodistus) ja todistus maksetuista 

työeläkemaksuista tulee liittää tarjoukseen. 

 

Muut vaatimukset ja selvitykset  

 

Tarjoajan tulee toimittaa myös alla olevat selvitykset joita käytetään hyväksi palvelun laatua 

arvioitaessa: 

● Lipunmyyntiä ja kahvion palvelua koskevat toimintasuunnitelmat 

● Palvelusta vastaavan kokemus vastaavasta toiminnasta 

● Kunnallisten liikuntapalvelujen / uimahallien / liikuntahallien toiminnallisuuden tuntemus 

● Muu erityisosaaminen liikuntaan, hyvinvointiin, asiakaspalveluun ja kahvilatoimintaan liittyen 

● Selvitys hygieniapassin suorittamisesta 

● Henkilökunnan määrä ja sijaisjärjestelyt 

 

Käynnistyvät yritykset voivat korvata pyydetyt asiakirjat ja selvitykset liiketoimintasuunnitelmalla 

ja siihen liitetyllä kuvauksella tulevaa toimintaa koskevista toimenpiteistä. Mukana tulee olla selvi-

tys henkilöstön rekrytoinnista sekä toiminnan käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä aika-

tauluista.  

 

Tarjousehdot 

 

● Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja tehty suomen kielellä 

● Tarjouksen tulee olla kokonaistarjous, osatarjouksia ei oteta huomioon 

● Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan mahdollisesti käyttämät alihankkijat 

● Alihankkijasta tulee liittää tarjoukseen samat vähimmäisselvitykset kuin varsinaisesta toimitta-

jasta  

 

Tarjoushinnan ilmoittaminen  

 

● Tarjoaja esittää kiinteän tai provisioon perustuvan korvauksen, jonka kaupunki maksaa tarjo-

ajalle kohdassa 2.1 mainittujen palvelujen tuottamisesta 

● Tarjous esitetään muodossa € / kk   

● Tarjoushintana ilmoitetaan arvonlisäveroton ostopalvelun hinta kuukaudessa uimahallin lipun-

myynnin ja siihen liittyvän asiakaspalvelun hoitamisesta. Laskutus-, toimitus- ynnä muita lisiä 

ei hyväksytä.  

● Tarjouksen tekijän tulee huomioida, että ostopalvelukorvausta lipunmyynnin hoitamisesta mak-

setaan vain uimahallin aukiolokuukausilta.  

 



Tarjouksen voimassaoloaika 

 

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2015 saakka. 

 

Tarjouksen toimittaminen  

Kirjallinen tarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen Orimattilan kaupungin sivistys- ja va-

paa-aikalautakunnalle osoitetut tarjoukset on palautettava viimeistään ma 8.6.2015 klo 12.00 men-

nessä osoitteeseen Orimattilan kaupunki, liikuntapalvelut, Pappilantie 2, 16300 Orimattila. 

Otsikoksi merkitään "Urheilutalon kahvio ja lipunmyynti”. 

4. Tarjousten käsittely ja valintaperusteet 

 

Tarjous hylätään, jos se on saapunut määräajan päättymisen jälkeen tai se ei täytä tarjouspyynnössä 

asetettuja vaatimuksia ja ehtoja.  

 

Tarjousten vertailu  

 

Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonais-

taloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin kriteerein:  

 

1) Palvelun hinta: Hintavertailussa käytetään arvonlisäverottomia kuukausikorvaushintoja. 

2) Palvelun laatu ja sisältö: Palvelun laatua ja sisältöä arvioidaan erityisesti seuraavien kritee-

rien avulla 

o Lipunmyyntiä ja kahvion palvelua koskevat toimintasuunnitelmat 

o Palvelusta vastaavan kokemus asiakaspalvelusta 

o Palvelusta vastaavan kokemus liikunta- ja uimahalliympäristöstä 

o Muu kaupungin liikuntapalvelujen kannalta merkittävä erityisosaaminen 

o Henkilökunnan määrä ja sijaisjärjestelyt 

 

Orimattilan kaupungilla on oikeus hylätä kaikki annetut tarjoukset.  

 

5. Hankintapäätös ja palvelusopimus 

 

Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan käsittelyyn ja tarjouspyyntöasiakirjassa esitetyt 

vaatimukset täyttävät tarjoajat hyväksytään tarjousvertailuun. Hankinnasta tehdään tarjousten 

vertailun jälkeen hankintapäätös.  

 

Palvelusopimuksen tekeminen 

 

Sopimus palveluiden hankinnasta tehdään yhden yrittäjän kanssa. Sopimus osapuolten välillä syn-

tyy, kun ostopalvelusopimus on allekirjoitettu. Tarjoaja vastaa kaikista tarjouksen tekemiseen liitty-

vistä kuluista eikä ole oikeutettu korvaukseen, vaikka hankinta peruuntuisi tai keskeytyisi.  

 

Sopimusaika 

 

Valitun palveluntarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mu-

kaan. Sopimus on jatkuva. Kummankin osapuolen irtisanomisoikeudet kirjataan myöhemmin palve-

lusopimukseen. 



 

Hintojen tarkistus 
 

Tarjouksessa annettujen hintojen tulee olla voimassa 31.12.2015 saakka. Seuraavien 

vuosien hinnantarkistuksesta on esitettävä neuvottelupyyntö huhtikuun loppuun mennessä.  

 

6. Asiakirjojen julkisuus  

 

Tarjoukset ovat yleisesti julkisia hankintapäätöksenteon jälkeen. Tarjous on pyrittävä laatimaan 

siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttä-

minen on kuitenkin tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi 

määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Palvelun hinta ei 

ole liikesalaisuus. 

 

7. Muut asiat 

 

Kahvion kalustoluettelo 

 

Orimattilan kaupunki varustaa uimahallin seuraavin kahvio- ja keittiövarustein: 

 Asiakaspöydät ja tuolit, noin 50 asiakasta varten 

 Jääkaappi ja viileäkaappi 

 Pakastearkku  

 Astianpesukone  

 Liesi ja kiertoilmauuni 

 Mikroaaltouuni 

 Tarjoiluastiakorit ja koriteline  

 Kylmälasikko  

 

Yrittäjä voi harkintansa mukaan hankkia juomakaapin (tila on varattu myyntilinjastoon) ja 

jäätelöpakastimen esim. tavaran toimittajien kanssa tehdyllä sopimuksella. Yrittäjän hankittavaksi 

jää muu tarvitsemansa kalusto, kuten esim. tarjoilu- ja valmistusastiastot. Kahvion keittiö varuste-

taan ilmastoinnin jäähdytyksellä. 

 

Uimahallin aukioloajat 

 

Normaaliaukiolo: 

 

Ma–To klo 14–21 

Pe suljettu 

La klo 11–17 

Su klo 11–16 

 

Kevätaukiolo toukokuun puolesta välistä kesäkuun puoleen väliin: 

 

Ma–Pe klo 14–21 

 

Kuntosalin aukioloajat: 

 

Ma-Su klo 6.30-21 

 



Aukioloaikoihin voi tulla muutoksia. Lisäksi juhlapyhien ja niiden läheisyydessä olevien päivien 

aukiolosta sekä muista poikkeuksellisista aukiolopäivistä päättää liikuntapalvelut. Lippukassa sulje-

taan tuntia ennen sulkemisaikaa. Uima-allas suljetaan puoli tuntia ennen sulkemisaikaa.  

 

Kahvio voi olla auki myös aukioloaikojen ulkopuolella palvellen erilaisia ryhmiä, kilpailu- tai lii-

kuntatapahtumia ja muita urheilutalolla järjestettäviä tapahtumia. Yrittäjä on velvollinen pitämään 

kahvion auki ja hoitamaan lipunmyynnin myös tilapäisinä ja poikkeuksellisina aukioloaikoina il-

man eri korvausta. Poikkeuksellisista aukioloajoista ilmoitetaan yrittäjälle hyvissä ajoin. 

 

8. Lisätiedot 

 

Lisätietoja antaa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen, tee-

mu.makipaakkanen@orimattila.fi tai p. 050 587 0733. 

 

Muut tiedot, kuten hinnastot ja kuvat, kaupungin liikuntapalvelujen nettisivuilla osoitteessa 

www.orimattilanliikuntapalvelut.fi 

 

 


