Virtain kaupunki ja Ruoveden kunta Tarjouskilpailuun ” Maito ja maitotaloustuotteet ” liittyvien
kysymysten ja vastausten yhteenveto

1. Tarjouspyynnössä kysytään Ykkösmaito 10 l novobox. Ykkömaitoa ei ole enää
saatavilla novoboxissa, kun se poistui EU-koulumaitotukituotteiden listalta. Voisiko
rivin poistaa tarjouspyynnöstä?
VASTAUS: Positio 8; ykkösmaito novobox ei voida poistaa
2. Tarjouspyynnössä kysytään kahvikerma UHT, 3,3, dl. Kahvikermaa ei ole saatavilla
UHT-tuotteena. Voiko tarjota tuotteen ilman UHT-ominaisuutta? Sen parasta ennen
leima-aika on 60 pv.
VASTAUS: Positio 24; kahvikerma UHT poistetaan
3. Tarjouspyynnössä kysytään juustoraasteseos, rasvaa vähintään 25 %, enintään 30
%, laktoositon 2,5 kg. Voiko tarjota 4 kg:n juustoraasteen, jossa rasvaa 23 %?
VASTAUS: Ei voi tarjota
4. Laitetaanko I-sarakkeessa olevaan ruutuun kyseisen tuoteryhmän arvioidun
käyttömäärän mukainen yhteishinta? Osasta näistä sarakkeista puuttui kaava.
VASTAUS: I-sarakkeeseen laitetaan tuoteryhmän arvioidun käyttömäärän
mukainen yhteishinta (arvioitu käyttömäärä/vuosi*à-hinta/pyydetty yksikkö sis.
rahdin)
5. Tarjouspyynnön liitteenä on Word-muotoinen ESPD-lomake. Voiko sen täyttää ja
liittää tarjoukseen, vaikka tarjouspyynnössä puhutaan sähköisestä xml-muotoisesta
versiosta?
VASTAUS: Voi liittää
6. Toimittaja kokoaa koontilaskun toimipaikkakohtaisesti, joka lähetetään Tilaajalle
kerran kuukaudessa. Koontilasku lähetetään päivittäin, kerran viikossa tai kaksi
kertaa kuukaudessa. Sopiiko tämä?
VASTAUS: Koontilaskun voi lähettää kaksi kertaa kuukaudessa.

7. Tarjoajalla on reaaliaikainen sähköinen tilausjärjestelmä, josta tilaaja voi nähdä
suoraan tuotteiden saatavuuden, sopimushinnat, ravitsemustiedot ja tuotteen
alkuperämaan s 4. Tuotteiden saatavuus näkyy tilausvahvistuksessa, sopimushinnat
ja alkuperämaa näkyy asiakkaalle toimitetussa tuotetietolistauksessa ja ajan tasalla
olevat ravitsemustiedot löytyvät helposti toimittajan netti sivuilta. Sopiiko tämä?
VASTAUS: Tarjoajalla on sähköinen tilausjärjestelmä, josta tilaaja voi nähdä suoraan
tuotteiden saatavuuden. Hilmaan liitetään korjattu tarjouslomake.

8. Toimittaja hoitaa EU:n koulumaitotuen hallinnoinnin sopimuksen piiriin kuuluvissa
yksiköissä siten, että koulut ja päiväkodit saavat tuen piiriin kuuluvat tuotteet
suoraan tuetulla hinnalla s.6. Kuukauden lopussa toimittaja hakee koulumaitotuen,
tilauksien tukikelpoisuus (ja tukialennus) näkyy vasta jälkikäteen lähetetyllä
tukihyvityslaskulla. Toimittaja huolehtii että, tukimäärät täyttyvät eivätkä ylity. Sopiiko
tämä?
VASTAUS: Tuen piiriin kuuluvien yksiköiden tulee saada tuotteet suoraan tuetulla
hinnalla.
9. Positio 12 Laktoositon Kevytmaitojuoma, luomu. Markkinoilla yksi valmistaja. Tämän
tuotteen kohdalla ei synny tasapuolista hintakilpailua.
VASTAUS: Osa toimipisteistämme on mukana Luomu-ohjelmassa ja käyttävät
luomumaitoja.

10. Positio 15 Laktoositon Rasvaton maitojuoma, luomu. Markkinoilla yksi valmistaja.
Tämän tuotteen kohdalla ei synny tasapuolista hintakilpailua
VASTAUS: Osa toimipisteistämme on mukana Luomu-ohjelmassa ja käyttävät
luomumaitoja.
11. Positio 19 Luomu rasvaton piimä. Markkinoilla yksi valmistaja. Tämän tuotteen
kohdalla ei synny tasapuolista hintakilpailua.
VASTAUS: Osa toimipisteistämme on mukana Luomu-ohjelmassa ja käyttävät
luomutuotteita.

12. Positio 16 Laktoositon täysmaitojuoma 3%. Voiko tarjota UHT täysmaitojuoma?
VASTAUS: Voi tarjota.

13. Positio 20 Piimä, laktoositon, rasvaton. Positio 21 Piimä, rasvaton, hyla
Voisiko tuoterivit yhdistää, isommalla volyymilla saadaan edullisempi hinta. Hyla on
Valion tuotemerkki. Tasapuolisuuden nimissä tulisi pyytää ”Piimä, rasvaton,
vähälaktoosinen”.
VASTAUS: Tuoteriviä ei voi yhdistää, koska on eri tuotteesta kysymys. Positio 21;
Piimä, rasvaton Hyla, muutetaan Piimä , rasvaton vähälaktoosinen

14. Positio 24 Kahvikerma, UHT 3,3 dl. Markkinoilla yksi valmistaja. Tämän tuotteen
kohdalla ei synny tasapuolista hintakilpailua.
VASTAUS: Positio 24; kahvikerma UHT poistetaan

15. Positio 27 Ruokakermantyyppinen valmiste, rasvaa enint.13 % UHT laktoositon 1l
Positio 28 Ruokakermantyyppinen valmiste, rasvaa enint.13 % UHT laktoositon 10l
Mitä tuotetta tällä tarkoitetaan? Kevyt kermaa vai Kasvirasvasekoitetta, jossa
rasvaprosentti on 15 %.
VASTAUS: Tällä tuotteella tarkoitetaan ruoanvalmistukseen soveltuvaa, keiton
kestävää tuotetta.

16. Positio 34 Viili, kerros, eri maut, vähälaktoosinen. Voiko tarjota laktoositonta
tuotetta? Voiko tarjota tuotetta, jossa hillo on sekoitettu viilin joukkoon?
VASTAUS: Voi tarjota laktoositonta tuotetta. Ei voi tarjota tuotetta, jossa hillo on
sekoitettu viilin joukkoon.

17. Positio 38 Jogurtti, rasvaton, laktoositon, eri maut, sokeria enint 10g/100g, yksittäin
pakattu. Voiko tarjota laktoosia sisältävän tuotteen?

VASTAUS: Ei voi tarjota laktoosia sisältävää tuotetta.

18. Positio 39 Jogurtti, eri maut, laktoositon, sokeria enint 10g/100g.
Positio 40 Jogurtti, maustettu, laktoositon, yksittäin pakattu. Pienet volyymit, voiko
nämä kaksi riviä yhdistää, isommalla volyymilla saadaan edullisempi hinta.
VASTAUS: Ei voi yhdistää, koska kysymyksessä eri tuote.

19. Positio 47 Välipalaksi tarkoitettu rahka, luomu, eri maut. Markkinoilla yksi valmistaja
luomu välipala rahkalle. Voiko luomu kriteerin poistaa, näin saadaan hintakilpailua.
VASTAUS: Kriteeriä luomu ei voi poistaa.

20. Positio 51 Voi-kasviöljyseos, vähäsuolainen ja vähärasvainen, vähälaktoosinen:
Voiko tarjota normaalisuolainen 75 % tuotteen?
VASTAUS: Voi tarjota.

21. Positio 55 Edam tyyppinen juusto, viipale, rasvaa enintään 17 %, suolaa enintään
1,2 g/100g 1 kg.
Positio 56 Edam tyyppinen juusto, viipale, rasvaa enintään 17 %, suolaa enintään
1,2 g/100g n. 700 g
Voisiko nämä rivit yhdistää?
VASTAUS: Positiota 55 ja 56 ei voi yhdistää pakkauskoon suuren eroavaisuuden
vuoksi. Yhdistämme positiot 55 ja 57.

22. Positio 59 Sulatejuustoviip, yks. pak, rasv. 12 % laktoositon. Voiko tarjota rasva 11%
laktoosittoman sulatejuusto viipaleen ?
VASTAUS: Voi tarjota.

23. Positio 66 maitorahka, laktoositon, rasvaa enintään 0,3g 5kg.
Positio 67 maitorahka, laktoositon, rasvaa enintään 0,3g 10kg

Voidaanko rivit yhdistä? Isommalla volyymilla saadaan edullisempi hinta.
VASTAUS: Voi yhdistää.

24. Toimitusehto ja aika, Liite 3. Voiko toimipaikkojen toimitus aikataulun aikahaarukkaa
suurentaa, esim. 7 – 14.?
VASTAUS: Ei voi.

Korjatut versiot tarjousasiakirjoista löytyvät sivuilta:
http://www.virrat.fi/kaupunkipalvelut/hankinnat-ja-kilpailutus/avoimet-tarjouspyynnot/
Tarjouspyyntö
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Hinnoittelulomake
Liite 5 Kokonaistaloudellisuusvertailun pisteytys

