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järjestelystä): 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki : Tietopyyntö / 
Osallistumispyyntö: Vuosaaren Aurinkolahden kahvilan vuokrasopimus 
01.04.2019 09:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005558 
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Ilmoituksen tyyppi
Tämä ilmoitus on:
Tällä ilmoituksella ilmoitetaan muusta järjestelystä

Ilmoituksen tekijä ja yhteystiedot
Ilmoituksen tekijä ja yhteystiedot
Ilmoituksen tekijä Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki

Y-tunnus 0201256-6

Yhteyshenkilö Petri Angelvuo

Postiosoite Paavo Nurmen kuja 1 C

Postinumero 00250

Postitoimipaikka Helsinki

Maa Suomi

Sähköpostiosoite petri.angelvuo@hel.fi

Osoite, johon ilmoitukseen vastaajien on lähetettävä vastauksensa
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot

Ilmoittajan luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankinnan kohde
Ilmoituksen kohteen nimi
Tietopyyntö / Osallistumispyyntö: Vuosaaren Aurinkolahden kahvilan vuokrasopimus

Ilmoituksen kohteen tunniste- tai viitenumero
HEL 2019-003521

Ilmoituksen kohteen kuvaus
HUOM. TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTO/ OSALLISTUMISPYYNTÖ 
AURINKOLAHDEN KAHVILAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKOA VARTEN.

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelut huolehtii ulkoilu- ja leirintäalueiden, 
reittien ja lähiliikuntapaikkojen hoitamisesta ja palveluista sekä merellisistä palveluista.

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala hakee vuokralaista kahvilaan Helsingin Aurinkolahdessa. Vähimmäiskriteerien ja 
valintakriteerien perusteella valitaan yksi toimija kohteeseen neljäksi vuodeksi.



Vuokrakohde: Kahvilapalvelut

Osoite: Vuosaari, Aurinkolahti, Helsinki

Vuokrasopimus vuosille 2019 - 2023 (kesäkaudet)

Vuokrakausi: vuonna 2019 kausi 15.5. - 15.9.2019

Vuokrakausi sovitaan vuosittain.

Ilmoituksen kohteen pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi)
Helsinki (K091) 

Ilmoituksen kohdetta koskevat tarkemmat ehdot
Ilmoitukseen vastaavia yksiköitä koskevat vaatimukset
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET

Ehdokkaan on oltava rekisteröitynyt ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä 
arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Ehdokkaan on oltava rekisteröitynyt kaupparekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä

Ehdokas on suorittanut veronsa tai ehdokkaalla tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma.

Ehdokas on suorittanut eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa taikka erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty.

Ehdokkaalla on voimassaoleva työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) tarkoitettu vakuutus työsuhteessa oleville 
työntekijöilleen.

Ehdokas huolehtii lakien mukaisten työehtosopimusten noudattamisesta ja sitoutuu toimittamaan pyynnöstä lain 
1233/2006.

Ehdokas on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon ja sitoutuu toimittamaan pyynnöstä selvityksen työntekijöidensä 
työterveyshuollon järjestämisestä.

Ehdokkaalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky.

Ehdokkaalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan selvityksen 
vastuuvakuutuksestaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarkistetaan vuokrasopimuksen teon yhteydessä ellei ehdokas kuulu Tilaajavastuu.fi 
palveluun.

Järjestelyä koskevat lisätiedot
Menettelyyn valitaan rajoitettu määrä osallistujia
Ei

Valintaperuste
Valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus:

1. Vuokra, painoarvo yhteensä max. 50 pistettä

2. Laatu, painoarvo yhteensä max. 50 pistettä

ks. erillinen liite (Soveltuvuus- ja valintakriteerit)

Tähän ilmoitukseen on vastattava viimeistään
15.4.2019

Lisätietoja
Ehdokkaan on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot määräaikaan mennessä osoitteeseen petri.angelvuo@hel.fi.



Asiakirjat
Asiakirjat
Vuokrasopimus.pdf

Aurinkolahden kahvila pohjapiirustus.pdf

Soveltuvuus- ja valintakriteerit.docx
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