SIVLTK 575/2014

SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖÖN

SIVLTK 575/2014

Määräaikaan 12.3.2015 klo 9 mennessä olemme saaneet seuraavat kysymykset.
Vastaukset ovat punaisella kysymysten perässä.
Osakokonaisuus 1: Leikkivälineet ja pelit
Positio 3: Voiko tarjota mopoa, joka kestää 25 kg painoa ja on 50 cm pitkä? EI, mopon tulee kestää
vähintään 50 kg painoa.
Positio 6: Voiko tarjota tuotetta, jossa on 285 osaa? KYLLÄ, tuotteen osien lukumäärä voi olla +/50% kysytystä
Positio 6: voiko osien määrä olla välillä 150 – 525 kpl? KYLLÄ, tuotteen osien lukumäärä voi olla +/50% kysytystä
Positio 19. Muovinen kuorma-auto iso, pituus 60 cm. Voiko positioon tarjota isoa kuorma-autoa,
jonka pituus on 66 cm? KYLLÄ, Tuote saa olla enintään 10 % pienempi vaaditusta, mutta voi olla
vaadittua suurempi.
Positio 21. Potkupyörä alle 3-v. Voiko positioon tarjota potkupyörää, jonka ikäsuositus on 2 – 4 –
vuotiaille? KYLLÄ.
Positio 22. Potkulauta (kolmipyörä 3-6 v). Voiko positioon tarjota potkulautaa, jonka ikäsuositus
on 3 – 5 –vuotiaille? EI, tuotteen on sovelluttava 3-6 vuotiaille.
Positio 23: Voiko tuotteen mitat poiketa 10 %? Tuote saa olla enintään 10 % pienempi vaaditusta,
mutta voi olla vaadittua suurempi.
Positio 24. Puinen rautatiesarja, 25 osaa, sisältää junan, kiskoja, sillan. Voiko positioon tarjota
puista rautatiesarjaa, 25 osaa, joka sisältää junan, kiskoja, maatalon eläimiä ja puita, mutta ei
siltaa? KYLLÄ
Positio 24. Puinen rautatiesarja, 25 osaa, sisältää junan, kiskoja, sillan. Voiko positioon tarjota
puista rautatiesarjaa, jossa on 22 osaa? KYLLÄ, , tuotteen osien lukumäärä voi olla +/- 50%
kysytystä
Positio 25: Voiko tarjota tuotetta, jonka pituus on 21 cm tai voiko tarjota tuotetta jonka pituus on
28 cm? 21 cm pitkää sisäautoa ei voi tarjota, mutta 28 cm voi. Tuote saa olla enintään 10 %
pienempi vaaditusta, mutta voi olla vaadittua suurempi.
Positio 26: Voiko tarjota tuotetta, jossa on 142 osaa? KYLLÄ, tuotteen osien lukumäärä voi olla +/50% kysytystä
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Positio 30: Voiko tarjota peliä, jossa on värinoppa, mutta ei numeronoppaa? EI, pelin tulee sisältää
myös numeronoppa.
Positio 40: Voiko tarjota peliä, jossa on 2-5 pelaajaa? EI. Tähän tulee tarjota peli, jota voi pelata 28 henkilöä.
Positio 41: Tarkoitetaanko että bongorumpujen halkaisija pitää olla 13-20 cm? KYLLÄ. Voiko
tarjota bongorumpuja, joista toisen halkaisija on 11,5 cm ja toisen 14 cm? EI, Tuote saa olla
enintään 10 % pienempi vaaditusta, mutta voi olla vaadittua suurempi.

Osakokonaisuus 3: Oppimis- ja esiopetusmateriaalit
Positio 9. Kottikärryt, 2 pyörää, nuoremmille lapsille, metalliaisat ja muoviset työntökahvat. Voiko
positioon tarjota 2-pyöräisiä kottikärryjä, jossa on muoviaisat? EI, aisat tulee olla metallia.
Positio 14. Taskullinen noppa, koko 20 x 20 x 20 cm. Voiko positioon tarjota noppaa, jonka koko on
15 x 15 x 15 cm? EI, Tuote saa olla enintään 10 % pienempi vaaditusta, mutta voi olla vaadittua
suurempi.
Positio 14: Voiko tarjota noppaa, jonka mitat ovat 16x16x16 cm? EI, Tuote saa olla enintään 10 %
pienempi vaaditusta, mutta voi olla vaadittua suurempi.
Positio 16: Voitteko tarkentaa minkälaisesta tuotteesta on kyse? Korttien tulee numeroin ja kuvin
auttaa lapsia tutustumaan lukuihin ja lukumääriin. Pitääkö korteissa olla esim. luvut 0-100? KYLLÄ.
Positio 20: Voiko tarjota tuotetta, jossa on tasan 500 Multilink osaa? KYLLÄ, tuotteen osien
lukumäärä voi olla +/- 50% kysytystä.

Muut kysymykset:
1. Kuinka paljon voi tuotteen mitat poiketa pyydetystä? Tuote saa olla enintään 10 %
pienempi vaaditusta, mutta voi olla vaadittua suurempi.
2. Jos rivi hylätään, niin käsitelläänkö se samalla lailla kuin rivi olisi jätetty tyhjäksi? KYLLÄ.
Tyhjän rivin hintana käytetään kalleimman tarjouksen ko. riviä.
Tarjouspyynnössä on ilmoitettu osakokonaisuuksittain, kuinka monta tuotetta on
vähintään tarjottava tullakseen huomioiduksi.
Osakokonaisuus 1: tarjottava vähintään 37 tuotetta 40:stä
Osakokonaisuus 2: tarjottava vähintään 7 tuotetta 8:sta
Osakokonaisuus 3: tarjottava vähintään 22 tuotetta 24:stä.
Mikäli tarjoukseen jää hylättyjen tai tyhjien rivien jälkeen vaadittu määrä tarjottuja
tuotteita, otetaan tarjous huomioon.
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Jos tarjoaja tarjoaa alle vaaditun määrän tuotteita tai rivien hylkäysten jälkeen jää tuotteita
alle vaaditun, tarjous katsotaan tarjouspyynnön vastaiseksi ja hylätään ko.
osakokonaisuuden osalta.
3. Jos esim. palapelin palojen määrälle on asetettu vaihteluväli esim. 30-40 palaa, niin
koskeeko 50% poikkeamismahdollisuus osien määrässä myös tätä? KYLLÄ, tuotteen osien
lukumäärä voi olla +/- 50% kysytystä. Esim. siten että tuotteessa voi olla 15-60 palaa?
KYLLÄ. Suhteutetaanko hinta myös tässä tapauksessa palojen mukaan? KYLLÄ. Mikäli
tuotteelle on asetettu joku kappalemääräväli (esim. 30-40 kpl), käytetään suhteutuksessa
näiden lukujen keskiarvoa 35 kpl.
4. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että tuotteen osien lukumäärä voi olla +/- 50% kysytystä.
”Tarjottujen tuotteiden hinta suhteutetaan tarjouspyynnössä kysyttyyn.” Tarkennatteko
mihin kysyttyyn osien määrään tuotteen osien määrän hinta suhteutetaan kun olette esim.
ilmoittaneet osakokonaisuudessa 1A position 8 ”Lego –perussarja, normaali koko, noin
550-600 kpl kokonaisuus” osien määräksi 550 -600 kpl? Jos tarjoajan tuotteen sisältämä
osien määrä on esim. 570 kpl suhteutetaanko tarjoajan tuotteen hinta liukumavälin
alempaan lukuun 550 kpl vai ylempään lukuun 600 kpl? Mikäli tuotteelle on asetettu joku
kappalemääräväli (esim. 550-600 kpl), käytetään suhteutuksessa näiden lukujen keskiarvoa
575 kpl.
5. Voiko toimittaja ilmoittaa nk. yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisen Tilaajavastuu.firaportilla (Luotettava kumppani –palvelu), joka on nykyään yleisin tapa näiden tietojen
ilmoittamiseen (kaupparekisteriote, ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin
liittymisestä, verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen, vakuutusmaksujen
suorittaminen)? KYLLÄ
6. Tarjoukseen liitettävät hinnastot. Annetaanko hinnastot valmiiksi alennusprosentilla
alennetuilla hinnoilla alv 0% vai alentamattomilla hinnoilla alv 0%, joista toimittajan
alennus lasketaan? Hinnasto annetaan alentamattomilla ALV 0% hinnoilla. Hankintayksikkö
vähentää hinnasta tarjoukseen ilmoitetun osakokonaisuuskohtaisen alennusprosentin.
Alennusprosentti voi olla sama kaikissa osakokonaisuuksissa.
7. Tarjouspyynnön sivulla 8 ilmoitatte, että toimittajien ensisijaisuusjärjestys voi muuttua
kiinteä hintakauden jälkeen (päättyy 31.12.2017) jos joku toimittajista tekee
hinnantarkistuksen. Mihin mennessä hinnantarkistus on esitettävä? Ilmoitetaanko jonkun
toimijan tekemästä hinnantarkistuksesta muille sopimustoimittajille heti kun
hinnantarkistus on em. toimittajan osalta tehty eli ennen myöhemmin tarkennetun
hinnantarkistusajan päättymistä? Jos ei, miksi? Tekeekö toimittaja hinnantarkistus
laskemalla vain tuotekorissa olevien vertailutuotteiden hintoja vai tapahtuuko
hinnantarkistus muuttamalla yleistä alennusprosenttia, jolloin se vaikuttaa myös kaikkien
muiden tuotealueeseen kuuluvien tuotteiden hintoihin alentavasti? Em. asioita ei
tarkenneta mm. sopimusluonnoksessa riittävästi. Toimittajan tulee ilmoittaa
hinnantarkastuksesta vähintään kolme kuukautta ennen uuden / uusien hintojen
voimaanastumista. Hankintayksikkö tarkistaa tämän jälkeen toimittajien
ensisijaisuusjärjestyksen ja ilmoittaa mahdollisista hinnantarkistuksen aiheuttamista
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muutoksista kaikille asianosaisille, myös muille toimittajille.

8. Kuinka monen toimittajan kanssa sopimus tehdään? Sopimus tehdään kaikkien
vaatimukset täyttävien toimittajien kanssa etusijaisuusjärjestyksellä. Jos
osakokonaisuuteen 1A tulee 4 tarjouksen vaatimukset täyttävää tarjousta, tehdäänkö
sopimus kaikkien kanssa etusijajärjestyksellä? KYLLÄ.
9. Tarkennatteko hankinnan ratkaisuperusteiden osalta (s. 7) millä kaavalla toimitusajan
pisteytys (max 15 pistettä) suhteutettuna lasketaan. Nopeimpaan toimitusaikaan
sitoutunut tarjoaja saa 15 pistettä, muut saavat suhteessa vähemmän. Tarjoajan
ilmoittamasta toimitusajasta (päivää) vähennetään nopeimpaan toimitusaikaan
sitoutuneen tarjoajan päivät. Tästä saatu luku jaetaan tarjoajan ilmoittamalla toimitusajalla
ja kerrotaan maksimipistemäärällä (luku 15). Saadusta luvusta vähennetään
maksimipistemäärä (luku 15), jolloin saadaan suhteutettu pistemäärä.
10. "Tarjoajan tuotevalikoimaan kuuluu vähintään 1000 osakokonaisuus 1 kuuluvaa tuotetta"
Tarkoittaako tämä, että osakokonaisuus 1 mainittuja tuotteita on yhteensä 1000
varastossa? EI. Vai tarkoittaako tämä, että listassa mainituista tuotteista on niin monta eri
mallia, että erilaisia tuotteita on 1000? EI. Vai että ylipäätään mitä tahansa leluja on tuhat
erilaista? KYLLÄ, Toimittajalla tulee olla valikoimassaan vähintään 1000 eri lelua ja peliä.
Näistä on lähetettävä tarjouksen mukana kuvasto, hinnasto ja mahdolliset tuotekortit
tuotteista, joita ei ole kuvastossa, mutta muuten toimittajan valikoimassa.
11. Annatteko ohjeet, mistä voimme hankkia edellisen SIVLTK 575/2014 vastaavan hankinnan
julkiset asiakirjat tai toimitatte ne meille kirjallisesti/sähköisesti. Olemme kiinnostuneita
ainoastaan Lelut-osiosta. Asiakirjoja ei ole, koska Siuntion kunta ei ole aikaisemmin
kilpailuttanut leluja ja pelejä.
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