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KAUSILUONTEISTEN KIOSKIPAIKKOJEN VUOKRAUS VUOSINA 2023–
2025
Raaseporin kaupunki tarjoaa vuokralle seuraavat jäätelökioskipaikat vuosiksi 2023–2025.
1. Asematie,
2. Ruiskuhuoneen puistikko,
3. Stallöreninpuisto,

(Tammisaari)
(Tammisaari)
(Tammisaari)

Paikat on merkitty liitteenä oleviin karttoihin.
Vuokra-aika on kolme kesäkautta, 15.3.–30.9., vuosina 2023–2025. Jäätelökioskit on
vietävä pois sesonkien välillä.
Kioskinhaltijan tulee hankkia sekä kioskirakennus että kaikki tarvittavat luvat omalla
kustannuksellaan. Rakennusvalvonnan on hyväksyttävä kioskien ulkonäkö ennen
vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Ennen toiminnan aloittamista hakijan on hankittava
tarvittavat viranomaisluvat.
Kioskinhaltijan on vastattava sähköliittymästä sekä sähkönkulutuksesta, hakijan on itse
hankittava mahdollinen vesiliittymä (ei sisälly).
Kaupunki ei vastaa mahdollisista liikennejärjestelyistä, tapahtumista, toritoiminnasta
ym. johtuvista seurauksista.
Paikoista tehdään vuokrasopimus, jonka ehtoja on noudatettava.
Vuokra on vähintään 500 euroa/kausi/paikka.
Tarjouskilpailun ehdot ja paikkojen jakoperusteet
Paikat vuokrataan tarjouskilpailun perusteella, joka järjestetään seuraavin ehdoin:
•
•
•
•
•

Paikat vuokrataan korkeimman hyväksyttävän tarjouksen tehneelle, eli
valintaperusteena on hinta.
Tarjoukset annetaan €/kausi kustakin paikasta. Arvonlisäveroa ei pidä sisällyttää
tarjoushintaan, koska kyseessä on maanvuokra tai siihen verrattavissa oleva
vuokra.
Vuokran on oltava vähintään 500 euroa/kausi/paikka.
Jos jostakin paikasta ei saada yhtään tarjousta, paikka voidaan vuokrata sille, joka
ensimmäisenä tarjoaa vähimmäishinnan.
Ensi sijassa vuokrataan (1) paikka hakijaa kohden. Tekninen lautakunta voi
kuitenkin harkita uudestaan, kuinka monta paikkaa yhdellä hakijalla voi olla.
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•

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan haetut paikat suosituimmuusjärjestyksessä (ensi
kädessä haetaan paikka nro x, toissijaisesti paikka nro y jne.). Tarjous annetaan
paikkaa kohden, tarjoussumma voi vaihdella.
Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Kirjalliset tarjoukset, jotka sisältävät vuosittaisen vuokran, jätetään tekniselle keskukselle,
PL 58 10611 Raasepori viimeistään 9.12.2022 klo 12.00. Tarjoukset jätetään suljetussa
kuoressa, joissa on merkintä "Kioskipaikat".
Lisätietoja antaa hallintopalvelupäällikkö Jens Rosendal, jens.rosendal(at)raseborg.fi,
puh. 019 289 2522.
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