
KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN
ALAISET PALVELUSOPIMUKSET



1. Palvelusopimusten periaatteet

Karkkilan kaupunki hankkii järjestämisvastuuseensa perustuvia palveluja muun muassa seuroilta ja
yhdistyksiltä. Palvelujen hankinnassa noudatetaan avoimuuden, syrjimättömän kohtelun ja
suhteellisuuden periaatteita. Kaupungin on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat
sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
Hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät pienhankinnat tehdään taloudellisesti ja tehokkaasti
ja tehdyt päätökset ovat avoimesti arvioitavissa.
Palvelusopimusten kautta hankittavat palvelut jäävät alle hankintalaissa olevan kansallisen
kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

2. Hankintamenettely

Karkkilan kaupunki julistaa tarjouspyynnön tarvitsemistaan palveluista avoimen menettelyn kautta
lautakunnan määrittämänä ajankohtana. Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntökohteista
ilmoitetaan julkisesti Karkkilan kaupungin hankintaohjeen mukaisesti.

3. Hakuaika ja -menettely

Tarjousten jättöaika päättyy torstaina 29.12.2016 klo 15.
Tarjoukset pyydetään niistä toiminnoista, jotka on määritelty kohdassa 6. Tarjouksessa tulee esittää
selkeästi tarjottavan palvelun sisältö, määrä ja kustannusarvio. Karkkilan kaupunki pidättää itsellään
oikeuden ratkaista hankittavan palvelun laajuuden. Tarjous tulee jättää lomakkeella jonka saa
palvelupiste Serveristä tai kaupungin internetsivuilta http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Avustukset-ja-
palvelusopimukset . Tarjous ei saa sisältää omia ehtoja. Hakemus ja täydentävät liitteet postitetaan
osoitteeseen: Karkkilan kaupunki/ Liikunta- ja nuorisotoimi, PL 50,  03601 Karkkila. Kuoreen tulee
merkintä ”Palvelutarjoukset”.  Hakemuksen voi toimittaa myös Palvelupiste Serveriin, käyntiosoite
Valtatie 26 B. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Lisätietoja antaa liikunta- ja
nuorisosihteeri, p. 044 535 3107.

4. Tarjousten käsittely

Tarjoukset hyväksytään vuoden 2017 talousarvion puitteissa. Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön
mukaisesti palveluntarjous – lomakkeella. Karkkilan kaupungilla on sekä oikeus, että velvollisuus
hylätä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous.



Tarjous hylätään:
1. jos tarjoushintaa ei ole annettu yksiselitteisesti tai tarjouksessa ei ole esitetty vaadittuja
hintaerittelyjä (yksikköhinnat),
2. jos tarjouksentekijä on tarjousmenettelyssä toiminut vilpillisesti taikka muuten lain
tai hyvän kauppatavan vastaisesti,
3. jos tarjous on saapunut määräajan päättymisen jälkeen.
4. jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti tarkoitukseen varatut määrärahat tai
hankinta osoittautuu tarpeettomaksi.
5. jos tarjouksella on tarkoitus toteuttaa seuran/järjestön omaa toimintaa.

Palveluiden tuottamisesta tehdään kirjallinen sopimus.

5. Korvaus palvelun tuottamisesta ja vaadittavat selvitykset

Tilitys tapahtuu, kun Karkkilan kaupungille on esitetty kirjallinen selvitys seuraavasti:
- hyväksyttävät jäljennökset kuiteista sekä tiliselvitys palvelun toteutumisesta
- tuottojen ja kustannusten toteutuminen
- selvitys palvelun toteutumisesta
- mahdollinen osallistujamäärä, jos tiedossa

Tilityshakemuksen voi palauttaa palvelupiste Serveriin tai lähettää postitse.

Selvitys kannattaa tehdä heti toteutumisen jälkeen, jolloin tilitys tapahtuu
mahdollisimman pian. Selvityslomakkeen ja mahdolliset liitteet voi toimittaa heti
palvelun/tapahtuman jälkeen, mutta viimeistään 29.12.2017. Myöhästyneitä selvityksiä ei voida
huomioida.

Jos toteuttaja ei pysty toteuttamaan sopimuksenmukaista palvelua, sopimus purkautuu, eikä
maksua suoriteta. Mahdollisista palvelun sisällön muutoksista on erikseen sovittava liikunta- ja
nuorisosihteerin kanssa.



6. Palvelut, joista pyydetään tarjoukset

· Lasten ja nuorten leirit (kesä-talvi)/ tapahtumat
Lasten- ja nuorten leiritoiminnan järjestäminen koulujen loma-aikoina.

· Liikunnallisen iltapäivätoiminnan järjestäminen
Alakouluikäisille tarkoitettua iltapäivätoimintaa kuten läksykerho, kokkikerho tai
liikuntakerho koulujen yhteydessä, nuorisotila Kitassa tai kirjastossa.

· Terveysliikuntatoiminta
Toiminta jolla liikutetaan monipuolisesti Karkkilalaisia, kuten matalan kynnyksen
liikuntaryhmät. Ei kuitenkaan seurojen ja järjestöjen pääsääntöinen lajitoiminta.

· Liikuntapaikkojen huolto, valvonta ja käytön tukeminen
Kohteina

- kiintorastistojen huolto, täydentäminen ja karttojen painatus
- Rantapuiston tenniskenttien kesäkauden valvonta
- luistinradan valvonta
- Toivikkeen majan valvonta
- Vuotinaisten leirikeskuksen nurmikon hoito

· Nuorisotilojen iltavalvonta yhdessä nuorisotoimen kanssa


