
 

 

TARJOUSPYYNTÖ 16.2.2021  

TORIVASTAAVAN TEHTÄVÄT SYSMÄN TORILLA 

 

Sysmän kunta pyytää tarjousta Sysmä torin torivastaava tehtävistä. 

Sysmän toimintaympäristövaliokunta päättää torisäännöt, joita torin toiminnassa on 
noudatettava sekä toripaikkojen hinnoittelun. Valitulle torivastaavalle annetaan 
mahdollisuus osallistua torisääntöjen muokkaamiseen ja toripaikkojen hinnoittelun 
suunnitteluun ennen uusien torisääntöjen päivitystä. Toimintaympäristövaliokunnan 
päätökseen asti noudatetaan nykyisiä voimassa olevia torisääntöjä ja hinnoittelua. 

Tarjouksen voi tehdä yritys, yhdistys tai muu organisaatio. Tarjoajalla on oltava 
voimassa oleva Y-tunnus. Tarkemmat vaatimukset ovat kohdassa muut ehdot. 

Tehtävä sopimus on voimassa 3 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta ja sopimukseen 
sisältyy 3 vuoden optio, mikä mahdollistaa jatkon ilman uutta kilpailutusta, mikäli 
molemmat sopimusosapuolet haluavat option käyttää. 

Tarjouksessa on ilmoitettava torivastaavana toimiva yhteyshenkilö ja toimijan nimi 
(yritys, yhdistys tai muu organisaatio) sekä Y-tunnus, jonka nimissä tarjous tehdään. 
Yhteyshenkilö vaihtumisesta on ilmoitettava välittömästi tekniselle johtajalle. 
Alihankintaa saa käyttää, mutta tarjoaja vastaa työstä tilaajalle kuin omastaan. 

 

Tarjouksen hinta ja pyydettävät tehtävät 

Kunta vuokraa torin torivastaavalle 500 € alv. 0 % vuosihinnalla. Hinta on sama 
koko sopimuskauden ajan. Tarjouskilpailu käydään laadulla, tarjoajan 
esittämään kehittämissuunnitelmaan pohjautuen. 

Kunta antaa torin torivastaavalle käyttöön ja valittu torivastaava vastaa toiminnan 
ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä saa pitää toripaikkojen myymisestä saatavat 
tulot. Kunta vahvistaa kulloinkin voimassa olevat toripaikkojen hinnat, joita 
torivastaavan on noudatettava. Valittu torivastaava maksaa sähkön, veden ja 
jätehuollon, jota torialueella kulutetaan. Torilla on erilliset vesi- ja sähkömittarit. 
Vastaavasti torivastaava saa laskuttaa torimyyjiä toripaikkamaksujen lisäksi sähköstä 
ja vedestä. 

Toripaikkojen varaamiseen ja vahvistamiseen käytetään varauskirjaa, jonka 
hallinnoinnista valittu torivastaava vastaa.  

Arvio tuloista, joita torimaksuista syntyy, on 5 000 € – 20 000 € vuodessa, riippuen 
toiminnan aktiivisuudesta. Torivastaava voi itse omalla aktiivisuudellaan ja 
kehittämisellään vaikuttaa toiminnasta saataviin tuottoihin. 

Torivastaavalta edellytetään valvontaa torin toimintaan pistokokeina. Jatkuvaa 
läsnäoloa torilla ei edellytetä. Mikäli torimyyjä tai muu torilla toimija ei ole maksanut 
torimaksua, on torivastaavalla oikeus periä kolmikertainen torimaksu. Torimaksun 
laiminlyöneeltä voidaan evätä oikeus toimia Sysmän torilla. Maksamattomat 



 

torimaksut saa laittaa perintään lainsäädännön mukaisesti. Kaikista laskutus- ja 
perintäkuluista vastaa torivastaava. 

Torilla on myös muiden tahojen järjestämiä tapahtumia. Kunta toimittaa vuosittain 
listan niistä päivistä, jolloin torin toiminnasta vastaa muu taho. Näinä päivinä 
torivastaava ei ole vastuussa torin toiminnasta, eikä peri toripaikoista torimaksuja, 
mutta on oikeutettu perimään tapahtuman järjestävältä taholta 500 € korvauksen 
sekä laskuttamaan käytetyn sähkön, veden ja jätehuollon.  

 

Tarjousten vertailuperusteet ja pisteytys 

Tarjoajien vertailu tapahtuu kehittämissuunnitelman perusteella, joten 
tarjouspyynnön pisteytyksessä laadun osuus on 100 %. Pisteytys tehdään yhden 
pisteen tarkkuudella. Tasapistetilanteessa ratkaisee arpa. Maksimipistemäärä on 20. 

Kehittämissuunnitelma (yhteensä maksimissaan 20 pistettä), yhteensä max. 6 x A4 
fonttikoko 12 Arial. 

 Uusien toritapahtumien määrä ja laatu. (max. 5 pistettä). 
 Torimyyjien ja kävijämäärien lisääminen, keinot. (max. 5 pistettä). 
 Tiivis työsuunnitelma, josta ilmenee, kuinka toimija aikoo toteuttaa torivastaavan 

työn. (max 5 pistettä). 
 Toimijan omat kehittämisehdotukset. Vapaa sana. (max. 5 pistettä). 

 

Muut ehdot 

Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 30.4.2021 asti. 

Tarjous tulee laatia Suomen kielellä. 

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 

Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 

Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se voidaan hylätä. 

Tarjoukseen tulee liittää: 
 selvitys siitä, onko tarjoaja merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 
 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 
 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta 

Em. todistukset ja otteet eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.  

Selvitykseksi hyväksytään Tilaajavastuu.fi -verkkopalvelusta tulostettu raportti. 

Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus. 

Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista tarjoajaa, joka ei ole toimittanut 
vaadittuja selvityksiä. 



 

Purkuehto 

Toimintaympäristövaliokunnalla on oikeus purkaa sopimus valitun torivastaavan 
kanssa päättymään välittömästi ennen sopimuksen määräajan umpeutumista, mikäli 
torivastaava ei noudata sopimuksen ehtoja ja on saanut 3 kirjallista varoitusta. 
Kolmas kirjallinen varoitus on samalla sopimuksen irtisanomisilmoitus, joka astuu 
voimaan samalla päiväyksellä. Kirjallinen varoitus on toimitettava kirjallisena 
sähköpostitse. Kunnan on kirjallista varoitusta antaessaan todettava kaikki 
epäkohdat, joihin varoitus perustuu ja annettava kohtuullinen aika epäkohtien 
korjaamiseen. Samasta epäkohdasta ei voi antaa uutta kirjallista varoitusta 2 viikkoa 
lyhyemmän ajan sisällä. Kirjallisia varoituksia ei voi myöskään ketjuttaa niin, että 
antaa peräkkäisiä varoituksia eri epäkohdista, vaan kaikki ilmenneet epäkohdat on 
todettava heti samassa varoituksessa, jotta ne voi korjata. 

 

Tarjouksen jättäminen 

Tarjoukset tulee jättää 31.3.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse 
kirjaamo@sysma.fi 

Sähköpostin otsikkokenttään merkintä: ”TARJOUS / Torivastaava”. 

 

Lisätietoja: 

Tekninen johtaja Aki Tiihonen, puh. 044 713 4522, aki.tiihonen@sysma.fi 


