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TARJOUSLOMAKE

Virtain kaupunki
Virtaintie 26
34800 Virrat

TARJOUS MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEISTA
Tarjouksen tekijä
Nimi:

Osoite:

Puhelin:

Y-tunnus:

Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta:

Sähköpostiosoite:
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Selvitys 1. Yhteiskunnalliset velvoitteet
Tarjoajan tulee antaa selvitys seuraavien velvoitteiden mukaisista asioista.

•

Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä
arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
Kyllä 

Ei 

Liitteenä todistus, joka on merkitty numerolla ___________
•

Tarjoajan on merkitty kaupparekisteriin
Kyllä 

Ei 

Liitteenä todistus, joka on merkitty numerolla ___________
•

Yrityksellä ei ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka
viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä
Kyllä 

Ei 

Liitteenä todistus, joka on merkitty numerolla ___________
•

Tarjoaja on huolehtinut eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty
Kyllä 

Ei 

Liitteenä selvitys, joka on merkitty numerolla ___________
•

Tarjoaja noudattaa voimassa olevaa työehtosopimusta ja mikäli työehtosopimusta
ei ole, muuten kohtuullisia työehtoja.
Kyllä 

Ei 

Tarjoajan kuvaus sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
on liitteenä ja se on merkitty numerolla ____________

• Tarjoaja on järjestänyt lakisääteiset työterveyshuollon palvelut henkilöstölle
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Kyllä 

Ei 

Liitteenä selvitys, joka on merkitty numerolla ___________
•

Tarjoajan tulee toimittaa tarjouslomakkeen liitteenä täytetty ESPD-lomake. Mikäli
tarjous jätetään ryhmittymänä, kaikki ryhmittymän jäsenet täyttävät oman ESPDlomakkeen. Alla on kuvattu ohjeet ESPD-lomakkeen täyttämiseksi ja liittämiseksi
tarjoukseen. Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, kaikki ryhmittymän jäsenet
täyttävät oman ESPD-lomakkeen.
Tarjoajat täyttävät ESPD-lomakkeelta seuraavat kohdat:
-

-

-

osa II, kohta A, B, C ja D.
osa III, kohdat A, B, C ja D täytetään. Kyseisen osan kohdassa D
tarjoaja ilmoittaa, koskeeko sitä hankintalain 80 §:n mukainen
pakollinen poissulkemisperuste koskien rikoslain 47 luvun 3 a §:n
mukaista kiskonnantapaista työsyrjintää. Mikäli tarjoajaa ei koske
mainittu pakollinen poissulkemisperuste, vastaa tarjoaja kohdassa ”Ei”.
osa IV, kohdassa A, Asiaankuuluvaan ammattirekisteriin
merkitseminen, tarjoaja ilmoittaa, kuuluuko tarjoaja kaupparekisteriin.
Mikäli tarjoaja ei kuulu kaupparekisteriin, toimittaa tarjoaja tarjouksensa
liitteenä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.
Kohdassa VI tarjoaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi
ESDP-lomakkeen muita kohtia ei täytetä, vaan tiedot annetaan tällä
tarjouslomakkeella.

Liitteenä täytetty ESPD-lomake, joka on merkitty numerolla ___________

Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajalta tarvittaessa lisäselvityksiä em. asioiden
todentamiseksi.

Tarjoajan nimi:

______________________________________
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Selvitys 2. Kyky suoriutua tarjouspyynnön asettamista ehdottomista vaatimuksista
Tarjoajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset sekä muut
tarjouspyynnön mukaiset velvoitteet hankinnan toteuttamiseen.
Tarjoajien tulee täyttää tämä lomake. Tarjoajien tulee vastata kaikkiin kohtiin ”kyllä”, jotta
tarjous voidaan hyväksyä tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ”ei” jonkin vaatimuksen osalta,
Tilaajan velvollisuutena on hylätä tarjouksenne tarjouspyyntöä vastaamattomana.
Tilaaja tarkastaa tietojen paikkansapitävyyden ennen sopimuksen allekirjoittamista. Mikäli
tiedot eivät pidä paikkaansa Tilaaja käyttää hankintaoikaisumenettelyä.
•

Tarjottavat tuotteet ovat ammattikeittiöön soveltuvia ja täyttävät elintarvikkeista
sekä niiden valvonnasta Suomessa voimassa olevat lait, asetukset, EU-standardit
ja muut viranomaismääräykset.
Kyllä 

•

Tuotteiden pakkausmerkinnät ovat asetusten mukaisia, koska puutteellisesti tai
virheellisesti merkittyjä elintarvikkeita ei vastaanoteta (pakkausmerkintäasetus
(1084/04). (EU N:o 1169/2011, Maa- ja metsätalousministeriön asetus 834/2014)
Kyllä 

•

Ei 

Tilausjärjestelmässä on vakiotilauksien mahdollisuus.
Kyllä 

•

Ei 

Tarjoajalla on reaaliaikainen sähköinen tilausjärjestelmä, josta tilaaja voi nähdä
suoraan tuotteiden saatavuuden, sopimushinnat, ravitsemustiedot ja tuotteen
alkuperämaan.
Kyllä 

•

Ei 

Kuljetuskalusto ja kuljetuslämpötilat ovat voimassaolevan elintarvikelainsäädännön
mukaisia.
Kyllä 

•

Ei 

Ei 

Tuotteet toimitetaan 48 tunnin toimitusrytmillä (tilauksen ja toimituksen väliin jää
yksi arkipäivä). Poikkeuksena nestemäiset maitovalmisteet, joiden toimitusrytmi on
24 tuntia (toimitus tilausta seuraavana arkipäivänä).
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Kyllä 
•

Sopimustuotteen toimituskatkon aikana korvaava tuote hyväksytetään aina
tilaajalla.
Kyllä 

•

Tarjottavien tuotteiden ja niiden pääraaka-aineiden tulee olla alkuperältään
jäljitettäviä. Toimittajalla on järjestelmä, jonka avulla voidaan elintarvikelain
ajantasaisen lainsäädännön (13.1.2006/23) 17 §:n mukaisesti riittävällä
tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa.

Kyllä 
-

-

Ei 

Jokainen vastaanotettu erä raaka-maitoa on tutkittu antibioottijäämien
(mikrobilääkejäämien) varalta

Kyllä 
-

Ei 

Toimittaja sitoutuu pyydettäessä antamaan maidon tuote-eräkohtaisen
alkuperätiedon, joka on jäljitettävissä pakkaajalle asti.

Kyllä 

Ei 

Maidossa ja maitotaloustuotteissa ei ole mikrobilääkejäämiä.
Kyllä 

Ei 

Viranomaisten tekemät elintarviketurvallisuutta koskevat tuotantolaitoskohtaiset
tarkastustulokset ovat sähköisesti saatavilla.
Kyllä 

•

Ei 

Tarjoajalla on laatuketjun hallinta- ja dokumentointijärjestelmä, jolla voidaan
todentaa:
-

•

Ei 

Toimittaja sitoutuu korvaamaan tilapäisesti toimitusohjelmasta puuttuvat
sopimustuotteet ja kokonaan toimitusohjelmasta poistuvat tuotteet laadultaan ja
muilta ominaisuuksiltaan vähintään vastaavilla korvaavilla tai uusilla tuotteilla
sopimushinnoin.
Kyllä 

•

Ei 

Ei 

Toimittajan käyttämät tuotantotilat kuuluvat salmonellavalvontaohjelmaan.
Kyllä 

Ei 
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•

Tuottajan tuotteet eivät sisällä geenimanipuloituja raaka-aineita.
Kyllä 

•

Luomumaidon raakamaito on luonnonmukaisesti tuotettu asetuksessa (EY N:o
834/2007) määritellyllä tavalla.
Kyllä 

•

Ei 

Muut luomu-merkityt maitotaloustuotteet on luonnonmukaisesti tuotettu
asetuksessa (EY N:o 834/2007) määritellyllä tavalla.
Kyllä 

•

Ei 

Ei 

Toimittaja hoitaa EU:n koulumaitotuen hallinnoinnin sopimuksen piiriin kuuluvissa
yksiköissä siten, että koulut ja päiväkodit saavat tuen piiriin kuuluvat tuotteet
suoraan tuetulla hinnalla.
Kyllä 

Ei 

Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajalta tarvittaessa lisäselvityksiä em. asioiden
todentamiseksi.
Tarjoajan nimi:

______________________________________
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Selvitys 3. Kyky suoriutua tarjouspyynnön asettamasta toimitusvarmuudesta
•

Tarjoajan on annettava tarjouksessaan todenmukainen ja tarkka selvitys siitä, millä
tavoin ja millä aikataululla toimituksesta poisjääneet tuotteet kyetään toimittamaan
tilaajalle kaikkiin tarjouspyynnössä mainittuihin toimituskohteisiin.
Liitteenä selvitys, joka on merkitty numerolla____________________.

•

Tarjoajan on annettava tarjouksessaan todenmukainen ja tarkka selvitys toimijan
toiminnasta normaaliajan häiriötilanteissa, sekä miten hallitaan poikkeustilanteiden
tilaus-toimitusketjua.
Liitteenä selvitys, joka on merkitty numerolla____________________.

Tarjoajan nimi:

______________________________________
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Selvitys 4. Tarjouspyynnön mukaisuuden ehdottomat vaatimukset
Tarjoajien tulee täyttää tämä lomake. Tarjoajien tulee vastata kaikkiin kohtiin ”kyllä”, jotta tarjous
voidaan hyväksyä tarjousvertailuun. Mikäli vastaatte ”ei” jonkin vaatimuksen osalta, Tilaajan
velvollisuutena on hylätä tarjouksenne tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Vaatimus

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä hankintaa koskevat
vaatimukset sekä tarjouskilpailun aikana tarjouspyyntöön tehdyt
täsmennykset.
Tarjoaja on pyrkinyt laatimaan tarjouksensa hankintailmoituksessa ja
tarjouspyyntöaineistossa pyydetyllä tavalla. Tarjoaja hyväksyy tulkinnan,
jonka mukaisesti tarjouspyyntöaineistossa ilmoitetut vaatimukset ja
sopimusehdot ovat ensisijaisia ja ohittavat tulkintajärjestyksessä tarjoajan
tarjoukseensa mahdollisesti lisäämät tarjouspyyntöaineistosta poikkeavat
ehdot.
Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä esitetyt sopimusehdot
sopimusneuvottelun pohjaksi, eikä ole liittänyt mukaan omia sopimusehtoja.
Tarjoushinta on ilmoitettu tarjouspyynnön mukaisesti pyydetyssä muodossa
siten että hinnoittelupositioille on annettu hinta, eikä hinnoittelemattomien
rivien lukumäärä ylitä 10 kappaletta.

Tarjous on suomenkielinen ja voimassa vähintään 3 kuukautta
tarjouspyynnössä määritellystä jättöpäivästä lukien.

Tarjouksen on allekirjoittanut tarjoajan nimenkirjoitusoikeuden omaava
henkilö

Tarjoajan nimi:

______________________________________

Ei
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Selvitys 5. Tarjoushinnat
Tarjoajan tulee erillisenä tarjouspyynnön liitteenä olevalla hinnoittelulomakkeella (liite 2)
antaa tarjouspyynnön mukaiset tarjoushinnat.
Tarjous on laadittava tarjouspyynnön positionumeroita käyttäen hinnoittelulomakkeelle
mahdollisimman kattavasti. Mikäli hinnoittelemattomia rivejä on yli 10 kappaletta, Tilaajan
velvollisuutena on hylätä tarjous.
Hyväksytyt rivit ovat sellaisia, joilla tarjottu tuote vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia ja
jonka tuote- ym. tiedot on annettu asianmukaisesti.
Hinnoittelussa puuttuvien tuotteiden vertailuhinnaksi asetetaan vertailua tehtäessä kaikkien
tarjoajien välisen kalleimman hyväksyttävästi tarjotun tuotteen hinta.

Tarjoajan nimi:

______________________________________
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Selvitys 6. Tarjouksen sisältämät luottamukselliset tiedot
Tarjoajan on annettava selvitys siitä, sisältääkö tarjous liike- tai ammattisalaisuuksia.
Hankintayksikkö arvioi perustelun hyväksyttävyyden.
Rastita yksi vaihtoehdoista



Tarjous ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia



Tarjous sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, jotka on ilmoitettu
erillisellä liitteellä.
Liite on merkitty numerolla ________

Tarjoajan nimi:

______________________________________

