
Kysymys 1: 

Positio 36 kysytään Luonnonjogurtti, rasvaton, maustamaton, laktoositon, luomu 1 l. Maustamatonta 

luomujogurttia on litran pakkauksessa saatavilla vain 2,5 % rasvaa sisältävänä. Voiko tämän tuotteen tarjota 

tähän kohtaan? Vai haluaisitteko rasvattoman maustamattoman litran A+ jogurtin ilman 

luomuominaisuutta? 

-Positio 36 muutetaan seuraavasti: luonnonjogurtti, maustamaton, laktoositon, rasvaton 

Jos haluatte saada rasvatonta maustamatonta luomujogurttia, niin sitä on nykyään saatavana 5 kg:n 

pakkauksessa. Tämä sopisi positioon 37? 

 

Kysymys 2: 

Positio 46 kysytään Välipalarahka, eri maut, laktoositon 130–150 g. Voiko tarjota proteiinirahkan 175 

g:n pakkauksessa? 

- Tuoteluettelossa annetut pakkauskoot ovat ohjeellisia. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti esim. sitä, että 

mikäli tarjouspyynnön vaatimus on alle kilon/litran, on myös tarjotun tuotteen pakkauskoon oltava alle 

edellä mainitun tai että pakkauskoon ero saa olla enintään +-50 %. Tilaaja pidättää itsellään kuitenkin 

oikeuden arvioida vertailua tehtäessä pakkauskoon sopivuutta käytettävyyden ja hävikin kannalta. 

(Tarjouspyyntö kohta 7 hankinnan kuvaus) 

 

Kysymys 3: 

Positio 52 kysytään Edam tyyppinen juusto, viipale, rasvaa > 17 %, suolaa enintään 1,4 g/100 g, 1 kg. Voiko 

tarjota tuotteen, jossa suola 1,5 g ja pakkauskoko 800 g? 

-Voi tarjota 

-positio 52 edam tyyppinen juusto, viipale, rasvaa >17 %, suolaa enintään 1,5 g/ 100 g 

- Tuoteluettelossa annetut pakkauskoot ovat ohjeellisia. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti esim. sitä, että 

mikäli tarjouspyynnön vaatimus on alle kilon/litran, on myös tarjotun tuotteen pakkauskoon oltava alle 

edellä mainitun tai että pakkauskoon ero saa olla enintään +-50 %. Tilaaja pidättää itsellään kuitenkin 

oikeuden arvioida vertailua tehtäessä pakkauskoon sopivuutta käytettävyyden ja hävikin kannalta. 

(Tarjouspyyntö kohta 7 hankinnan kuvaus) 

 



Kysymys 4: 

Positio 53 kysytään Edam tyyppinen juusto, viipale, rasvaa >17 %, suolaa enintään 1,4 g/100 g, 700 g. Voiko 

tarjota tuotteen, jossa suola 1,7 g ja pakkauskoko 800 g tai voiko tarjota saman tuotteen kuin positiossa 52? 

-saa tarjota 

 

Kysymys 5: 

-positio 53, edam tyyppinen juusto, viipale, rasvaa >17 %, suolaa enintään 1.7 g/ 100 g 

-ei voi tarjota samaa tuotetta kuin positiossa 52 

 

Kysymys 6: 

Positio 56 kysytään Kermajuusto, viipale, rasvaa >17 %,700 g. Voiko tähän kohtaan tarjota 800 

g:n pakkauksen? 

-kyllä voi tarjota 

- Tuoteluettelossa annetut pakkauskoot ovat ohjeellisia. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti esim. sitä, että 

mikäli tarjouspyynnön vaatimus on alle kilon/litran, on myös tarjotun tuotteen pakkauskoon oltava alle 

edellä mainitun tai että pakkauskoon ero saa olla enintään +-50 %. Tilaaja pidättää itsellään kuitenkin 

oikeuden arvioida vertailua tehtäessä pakkauskoon sopivuutta käytettävyyden ja hävikin kannalta. 

(Tarjouspyyntö kohta 7 hankinnan kuvaus) 

 

Kysymys 7: 

 PDF-liitteessä pyydetään vakuuttamaan, ettei ole pakotteiden kohteena. Mihin näihin kyllä/ei kysymyksiin 

vastataan, kun tiedosto on PDF-muodossa, eikä siihen pysty suoraan vastaamaan? 

-Lomake poistetaan tarjouspyynnöstä 

 

 

 

 



Kysymys 8: 

Lähetetäänkö tarjous sähköpostitse kirjaamo@ruovesi.fi vai Hilman 

porttaalissa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/75057/call-for-

tenders/1089/overview/ 

-Muutetaan kohta 6. Tarjouksen jättäminen. Sähköinen tarjous lähetetään Hilman portaalissa 

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/75057/call-for-tenders/1089/overview/ 

Olemme asian korjanneet tarjouspyyntöön 

 

Kysymys 9: 

Pekkalan koulukeittiöllä ajopäiväedellytyksinä oli maanantai ja torstai. Nykyiset toimituspäivät ovat olleet 

tiistai ja torstai. Hyväksytäänkö ne? 

-hyväksytään 

 

Kysymys 10: 

Visuveden koulun keittiöllä ajopäiväedellytykset oli maanantai ja torstai. Nykyiset toimituspäivät ovat olleet 

maanantai ja keskiviikko. Hyväksytäänkö ne? 

-hyväksytään 

 

Kysymys 11: 

Tarjouspyyntö, kohta 8 sivu, 5  

Toimittajalla on oikeus sopimuskauden aikana esittää hinnanmuutosta tavaran yleistä kustannuskehitystä 

vastaavasti yhden kerran vuodessa.  

Voidaanko kohtaa muuttaa siten, että Toimittajalla on oikeus sopimuskauden aikana esittää 

hinnanmuutosta tavaran yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kaksi kertaa vuodessa?  

Nykyinen elintarvikkeiden inflaatio on voimakasta ja tulevaisuuden näkymiä on erittäin haasteellista 

ennustaa. Inflaation vuoksi on asiakkaan etu, että hinnat seuraisivat enemmän markkinahintoja. Tarjoukset 

jouduttaisiin antamaan isoilla riskikertoimilla.  
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-muutamme kohdan, toimittajalla on oikeus sopimuskauden aikana esittää hinnanmuutosta tavaran 

yleistä kustannuskehitystä vastaavasti kaksi kertaa vuodessa. 

Olemme asian korjanneet tarjouspyyntöön 

 

Kysymys 12: 

Tarjouspyyntö, kohta 8 sivu, 5  

Vuoden 2023 tarjottuihin sopimushintoihin Toimittaja ei voi esittää hinnan muutoksia. Voidaanko kohtaa 

muuttaa siten, että Toimittaja on yhden kerran oikeus esittää hinnan muutoksia vuonna 2023?  

Niin ikään inflaatio on elintarvikkeissa ja kilpailutetussa tavararyhmässä on erityisen voimakasta. Tästä 

syystä ehto olisi tärkeä muuttaa, jotta tilaaja saisi mahdollisimman lähellä olevat markkinahinnat.  

-Muutamme kohdan niin, että Toimittajalla on oikeus vuoden 2023 aikana esittää hinnanmuutosta 

tavaran yleistä kustannuskehitystä vastaavasti yhden kerran. 

Olemme asian korjanneet tarjouspyyntöön 

 

Kysymys 13: 

Tarjouspyyntö, kohta 9, sivu 6. Poikkeuksena nestemäiset maitovalmisteet, joiden toimitusrytmi on 24 

tuntia (toimitus tilausta seuraavana arkipäivänä). Kilpailun aikaansaamiseksi, pyydetään lievennystä 

nestemäisten maitovalmisteiden toimitusrytmiin. Toimitus 48 h rytmissä?  

-ei voida muuttaa 

 

Kysymys 14: 

Tarjouspyyntö, kohta 14 tarjousten käsittely, sivu 7 Pyydämme muutosta kohtaan tarjouksen tulee laatia 

toimittajan allekirjoitusoikeuden omaava henkilö; seuraavasti tarjouksen tulee laatia henkilö, jollan on 

yrityksen puolelta oikeus tehdä julkisia tarjouspyyntöjä. Voidaanko ehtoa muuttaa?  

Tämä johtuu siitä, että toimittajien organisaatiot eroavat toisistaan ja eri yksiköt ovat erikoistuneet eri 

työtehtäviin. Se, että yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö allekirjoittaa sopimuksen on eri asia, kun 

laatija. 

- Tarjouksen tulee laatia henkilö, jolla on oikeus laatia tarjouksia julkisiin kilpailutuksiin 



- Olemme asian korjanneet tarjouspyyntöön 

 

Kysymys 15: 

Tarjouspyyntö 15, sivu 8 Selvitys 1. Yhteiskunnalliset velvoitteet. Tarjoajan tulee antaa tarjouslomakkeen 

mukainen selvitys yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta. Näistä on toimitettava pyydetyt 

todistukset Riittävätkö selvitykseksi Vastuu Groupin Luotettava kumppani-raportti, missä mainittu kaikki 

vaaditut selvitykset?  

-vastuu Groupin kumppani-raportti riittää selvitykseksi 

 

Kysymys 16: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: Voiko samaa tuotetta tarjota useammalle riville?  

-ei voi 

 

Kysymys 17: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: Jos kriteerinä vähälaktoosinen, niin voiko tarjota laktoosittoman tuotteen? Liite 

2 Hinnoittelulomake: 1.2 Piimä. Luetaanko piimät nestemäisiin tuotteisiin. Lomakkeessa ei ole mainintaa 24 

h rytmistä, kuten kohdassa 1.1 Maito. Voiko tarjota 48 h rytmillä.  

-voi tarjota laktoosittoman tuotteen, jos kriteerinä on vähälaktoosinen tuote 

-piimää voi tarjota 48 h rytmillä 

 

Kysymys 18: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: Miten toimitaan eri makujen kanssa? Lisätäänkö Exceliin tarvittava määrä rivejä, 

vai ilmoitetaanko tarjouksessa yksi makuvariantti ja loput hinnoitellaan samalla hinnalla sopimuksen 

synnyttyä.  

-ilmoitetaan vain yksi makuvariantti ja loput hinnoitellaan samalla hinnalla sopimuksen synnyttyä.  

 

 



Kysymys 19: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: rivi 22: Täysviili 4,3–4,5 % rasvaa, VL/laktoositon: Käsityksemme mukaan kaikissa 

markkinoilla olevissa täysviileissä on rasvaa 3,5 %. Eikä tuotteet ole VL/ L? Voidaanko tarjota tuote missä 

rasva 3,5 % eikä ole VL /L?  

-voi tarjota 

 

Kysymys 20: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: rivi 28: Jogurtti maustetut, laktoositon 125 g: 125 g tuotteita on vain 

monieriäpakkauksissa. Voidaanko tarjota? 

-voi tarjota 

 

Kysymys 21: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: rivi 36: Luonnonjogurtti, rasvaton, maustamaton, laktoositon, luomu: 

Käsityksemme mukaan yleisillä markkinoilla ei ole tuotetta rasvattomana. Voidaanko tarjota tuote 2,5 % 

rasvalla?  

-Positio 36 muutetaan seuraavasti: luonnonjogurtti, maustamaton, laktoositon, rasvaton 

 

Kysymys 22: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: rivi 46: Välipalarahka, eri maut, laktoositon. Jos tässä haetaan Valion rahkoja 

niin laktoosittomana löytyy 1 maku ja 1 maku vl. Voidaanko tarjota myös VL?  

-pakkauskokoa voi muuttaa mutta tarjottu tuote tulee olla laktoositon 

- Tuoteluettelossa annetut pakkauskoot ovat ohjeellisia. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti esim. sitä, että 

mikäli tarjouspyynnön vaatimus on alle kilon/litran, on myös tarjotun tuotteen pakkauskoon oltava alle 

edellä mainitun tai että pakkauskoon ero saa olla enintään +-50 %. Tilaaja pidättää itsellään kuitenkin 

oikeuden arvioida vertailua tehtäessä pakkauskoon sopivuutta käytettävyyden ja hävikin kannalta. 

(Tarjouspyyntö kohta 7 hankinnan kuvaus) 

 

 



Kysymys 23: 

Liite 2 Hinnoittelulomake: rivi 66: Tuorejuusto, maustamaton, laktoositon 3–3,5 kg. Valikoimassamme on 

tuote 4,5 kg ja 1,5 kg pakkauksessa. Kumpi on teille soveltuvampi? 

-1,5 kg 


