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NURMEKSEN TORIEN ISÄNNÖINTI JA TORIVALVONTA
Nurmeksen kaupunki pyytää tarjousta Kauppatorin ja Porokylän ohjelmallisten kesätoripäivien (1.6 – 31.8) isännöintitehtävistä sekä torien
valvonnasta toritapahtumien ja markkinoiden aikana vuosina 2020 2021 (+ optio vuodelle 2022).
Tarjouksen sisältö
Tarjous tulee antaa kokonaishintana (alv 0 %) eritellen kolme kesäkuukautta, talvikauden torivalvonta sekä optiovuodet.
Esiintymiskorvaukset, tiedotus- ja lehti-ilmoitus yms. kulut tulee sisältyä
tarjoukseen.
Tarjouksessa tulee myös esittää, millaisella henkilöstöllä toimintaa tehdään, mitkä ovat mahdolliset aiemmat vastaavat työt, millaista ohjelmaa
on suunniteltu, miten tapahtumat organisoidaan ym. valintaan vaikuttavia tekijöitä.
Hankinnan kuvaus
Työhön kuuluu seuraavat tehtävät ja vastuut:
-

valvoa torien (Kauppatori ja Porokylän tori) torien käyttöä ja kaupankäyntiä sekä torin sääntöjen noudattamista (torijärjestys)
vastata kesän toripäivien ohjelman järjestämisestä, mainostamisista
ja esiintyjistä ja niistä aiheutuvista kustannuksista
vastata kaupungin luovuttamasta omaisuudesta kuten äänentoistolaitteista
mahdollisten viranomaislupien hankinnat
roskien siivous torialueella toritapahtumien jälkeen
huolehdittava, että yleisövessat ovat käytettävissä toritapahtumissa
ja vessojen siivous toripäivinä
huolehdittava sähkön saanti torimyyjille
toripaikkavarausten hoitaminen ja torimyyjien kirjaus
tori- ja markkinamaksujen periminen torimyyjiltä (1.9. – 31.5.)
raportoiminen tilaajalle toritoiminnasta ja kehittämistarpeista

Kesän toripäivät Kauppatorilla on järjestettävä vähintään 10 kertaa kesä-elokuun aikana. Tavoitteena on aloittaa toripäivät kesäkuun toisena
maanantaina.
Tori-isännöintiin liittyvät puhelut ohjataan isännöitsijälle viikkoa ennen
markkinoita tai muita toritapahtumia sekä kesäaikana ajalla 1.5 – 31.8.
Tori-isännöitsijän yhteystiedot tulee Nurmeksen kaupungin kotisivuille.
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Tilaaja antaa torialueen, esiintymislavan, pienen äänentoistokaluston,
torin sähkön ja veden korvauksetta käyttöön. Valitulle isännöitsijälle varataan myös pieni toimistotila sopimusajalle.
Torimyyjiltä ei peritä toripaikkamaksua, mutta torimyyjien tulee rekisteröityä kerran vuodessa myyjälistaan.
Tarjousaika

Tarjoukset pyydämme toimittamaan 12.9.2019 klo 14.00 mennessä
osoitteeseen: Nurmeksen kaupunki / kirjaamo, os. Kirkkokatu 14, 75500
Nurmes. Kuoreen merkitään ”Torin isännöinti”. Tarjouksen voi toimittaa
myös sähköisesti osoitteella kirjaamo@nurmes.fi
Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Sopimusehdot

Torin isännöinnistä laaditaan erillinen sopimus.
Option käytöstä tehdään päätös vuoden 2021 syyskuun loppuun
mennessä.

Kelpoisuusehdot

Isännöintiä voi hoitaa rekisteröity yhdistys, osuuskunta, yhteiskunnallinen yritys tai yrittäjä.

Valintaperusteet

Valintaan vaikuttaa mm. isännöinnin hinta, työtehtäviin varattu henkilöstö, mahdolliset aiemmat referenssit ja suunniteltu toripäivien ohjelmisto.

Lisätietoja

Kaupunkirakennepäällikkö Niko Mahlavuori p. 04010 45752
(niko.mahlavuori@nurmes.fi ) tai toimistoinsinööri Kaisa KomsaPartanen p. 04010 45713 (kaisa.komsa-partanen@nurmes.fi)

NURMEKSEN KAUPUNKI
Tekninen virasto/kaupunkirakennepalvelut/kuntatekniikka
Kaisa Komsa-Partanen
toimistoinsinööri

