
Kioskipaikkojen kilpailutus 
Rauman Yrittäjät ry



• Rauman Yrittäjät hallinnoivat kioskipaikkoja Rauman keskustan alueella, perustuen Rauman 

kaupungin kanssa tehtyyn yhteistoimintasopimukseen. 

• Näiden kioskipaikkojen edelliset sopimukset päättyivät syksyyn 2022, ja nyt kaikki seitsemän 

paikkaa kilpailutetaan kesäkausille, vuosille 2023-2026. 

• Kilpailutettavat kioskipaikat Raumalla (7 kpl): 
• Savilanaukio

• Nummenpakka, Vanha hautausmaa

• Otanaukio

• Kauppatori

• Keskuspuisto, Valtakatu 2

• Tarvontori, Valtakatu 1

• Kipparinpuisto, Vähämaanpuisto 7

Yleistä kioskipaikoista



• Kaikilla kioskipaikoilla vuokralainen huolehtii oman sähkösopimuksensa. 

• Savilanaukion, Nummenpakan ja Otanaukio kioskipaikoista laskutetaan lisäksi 

sähkökeskusvuokra 600€/vuosi. 

• Tyypillisesti näillä kyseisillä kioskipaikoilla on myyty jäätelöä, mutta emme määritä tarjouksen 

jättäjälle ehtoja myytävän tuotteen suhteen. 

Yleistä kioskipaikoista



• Vuokranantaja ja vuokraamisperuste: Rauman Yrittäjät ry, y-tunnus 0529693-9

Vuokraamisen perusteena on Rauman kaupungin ja Rauman Yrittäjien välinen 

yhteistoimintasopimus.

• Vuokran kohteet: Kioskipaikat (7 kioskipaikkaa), paikat lueteltuna aiemmin. 

• Vuokra-aika: Kioskipaikat vuokrataan kesäkausiksi ajalle 2023-2026. Kesäkausi tarkoittaa aikaa 

10.4. – 30.9.

• Annettava tarjoushinta: Tarjouksen vuokrahinta annetaan kiinteänä kokonaishintana 

maanvuokrauslaista johtuen ilman arvonlisäveroa. Tarjouksessa tulee ilmoittaa ja eritellä kunkin 

kesäkauden hinta. 

• Tarjousten käsittely: Tarjoukset käsitellään 31.1.2023 mennessä. 

Tarjouksesta ja vuokrauksesta



• Kelpoisuuteen liittyvät dokumentit: Tarjouksen liitteeksi kaupparekisteri ja verovelkatodistus. 

• Tarjoajan kelpoisuus: Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas ja tarjoaja, joka 

ei ole toimittanut kelpoisuuteen liittyviä dokumentteja tai jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, 

taloudellisia tai muita edellytyksiä jäätelökioskien vuokraajaksi.

• Tarjousten vertailu: Tarjouksien vertailussa otetaan huomioon lähtökohtaisesti 

kelpoisuusedellytyksien täyttyminen ja tarjouksen euromäärä. 

Rauman Yrittäjät ry pidättää oikeuden valita kokonaisuutena parhaaksi 

katsomansa tarjous tai vaihtoehtoisesti olla hyväksymättä 

yhtään jätettyä tarjousta.

Tarjoajan kelpoisuusehdoista ja velvoitteista



• Vuokravakuus: Pyydettäessä vuokraaja on velvollinen asettamaan vakuuden vuokran 

suorittamisesta. 

• Vuokran laskutus: Rauman Yrittäjät ry laskuttaa vuokran vuosittain kahdessa yhtä suuressa 

erässä alku- ja loppukesällä. 

• Vuokra-ajan päättymiseen liittyvät velvollisuudet: Vuokraaja on velvollinen vuokrasuhteen 

päättyessä viemään pois omistamansa rakennukset ja laitteet sekä siistimään paikan. Jollei 

laitteita poisteta kahdessa (2) kuukaudessa vuokrasuhteen päättymisestä, Rauman Yrittäjät ry:llä 

on oikeus vuokraajan lukuun myydä ne tai huolehtia paikan kunnossapidosta.

Muuta vuokraukseen liittyvää



• Pyydämme tarjouksia erillisinä liitetiedostoina sähköpostitse.

• Edellä mainituista kioskipaikoista voi tarjota haluamansa määrän. Kuvaathan 

tarjouksessasi tarkasti, mistä kilpailutuksen paikoista jätät tarjouksen.  

• Tarjouksesta pitäisi käydä ilmi: 

• Tarjouksen jättäjä ja yhteystiedot

• Tarjottava paikka / tarjottavat paikat

• Tarjottavan kioskipaikan hinta per kesäkausi 0%ALV

• Liitteet: kaupparekisteri + verovelkatodistus

Tarjouksen jättäminen



Rauman Yrittäjät ry:lle voi jättää tarjouksen kioskipaikoista sähköpostitse,
• 30.12.2022 klo 18 mennessä 

• osoitteeseen nita.vallimaki@yrittajat.fi

• aiheriville: Kioskipaikkatarjous 2023-2026  

Otamme yhteyttä tarjouksen jättäjiin alkuvuonna 2023. Tarjoukset käsitellään 31.1.2023 
mennessä ja tulos ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen jättäneille.

Kiitos! 

Tarjouksen jättäminen




