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Esitetty kysymys:
1) Vahvistatteko seuraavan: mikäli tuote ei ole ennen sopimuksen syntymistä
toimittajan valikoimissa eli se ei ole vielä toimittajan tuotekuvastossa eikä
hinnastossa, toimittaja voi esittää ko. tuotteen osalta tuotekortin, jossa on
tuotteen kuva ja tuotekuvaus. Tuotekortit ladataan tarvittaessa Tarjouksen
lähetys-sivulle. Tuote voidaan lisätä hinnastolle.
2) Hinnastot. Ilmoitetaanko hinnastojen hinnat alennettuina vai alentamattomina
alv 0? Tarvitseeko tuotekorituotteiden (vertailtavat tuotteet) sisältyä hinnastoon?
Tuotekorituotteiden hinnat ilmoitetaan kuitenkin jo tarjousliite-excelissä.
3) Ilmoitetaanko hinnat kahdella desimaalilla?
4) Yleiset kriteerit/tiedot. Tarjoajan alennusprosentti tuotekuvaston hinnastosta.
Tämä kenttä esiintyy kahteen kertaan. Tarkennatteko tarkoittavatko nämä
samaa asiaa ja toimittajan tulee täyttää nämä molemmat.
5) Yleiset kriteerit/tiedot. Tarjoajan alennusprosentti tuotekuvaston hinnoista.
Tarkennatteko, että tässä ilmoitetaan alennusprosentti tuotteille, jotka eivät ole
tarjousliitteessä eli muille tuotteille, joita mahdollisesti toimittajilta hankitaan.
Vahvistatteko myös, että tarjousliitteen osalta tuotteiden alennusprosentti voi
vaihdella tuoteriveittäin.
6) Voiko yksittäisten tarjousliitteessä olevien tuotteiden osalta alennusprosentti
vaihdella? Hankinnan kannalta on merkityksellistä, että suurten volyymien osalta
ko. tuotteissa alennusprosentti on suurempi kuin muissa vaikka ne kuuluvat
samaan tuoteryhmään tai jonkin alaotsikon alle. Tämä puoltaa sitä, että tuotteille
voisi antaa eritasoisia alennuksia riviperusteisesti.
7) Tuotekuvaston lataaminen. Vahvistatteko, että toimittaja voi ladata portaaliin
tiedoston, jossa on linkki toimittajan sähköiseen tuotekuvastoon. Toimittajien
tuotekuvastot ovat massiivisia tiedostoja eivätkä välttämättä mahdu 50
megatavun vaadittuun tiedostokokoon.
8) Tarjousliitteellä sarake J: Tarjotun tuotteen kuvaus. Tarkennatteko syöttääkö
tarjoaja tähän tuotteen nimen?
9) Ote tarjouspyynnöstä: ”Tarjoaja tarjoaa vähintään 80 % tuoteryhmän
vaadituista tuotteista. Kussakin osakokonaisuudessa tyhjäksi jätetyn rivin
vertailuhintana käytetään kalleimman tarjouksen ko. kohdan hintaa.” Pyydämme
tarkentamaan, että termi ”tuoteryhmä” tarkoittaa seuraavaa:
Tarkennatteko, että osa-alueeseen Yleiset on tarjottava vähintään 29 tuotetta.
Tarkennatteko, että osa-alueeseen Maantieto on tarjottava vähintään 27
tuotetta.
10) Hankintalaki, 2 §
”Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden,
innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja
muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja
rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.”
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”Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että
hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja
suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja
ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan
liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää
puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita
yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.”
Edellä mainittuihin vedoten vaadimme tarkentamaan tarjouspyyntöä niin, että
tarjoajat voivat tarjota omissa valikoimissaan olevia, vastaavaan
käyttötarkoitukseen tarkoitettuja ko. kouluasteen opetuskäyttöön soveltuvia ja
ops:n huomioivia keskenään yhteensopivia tuotteita, jotka ovat mahdollisimman
lähellä pyydetyn tuotteen kokoa ja muita ominaisuuksia. Muussa tapauksessa
em. tarjoajien yhtäläiset mahdollisuudet, kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen eli
tehokas julkisten varojen käyttö eivät toteudu, sillä tarjouspyynnön kohteena
oleva tuotteisto on tarkkojen spesifisten määritelmien osalta yhden toimittajan
tuotteiston mukaan laadittu.
11) Osa-alue Maantieto. Kartat ja jousiputket. Tarjouspyynnöllä olevat kartat ja
niiden jousiputket ovat yhden tietyn toimittajan valikoimassa olevia tuotteita.
Mikäli em. tuotteet ovat sijoitettuna Maantiedon osa-alueeseen, se estää
luonnollisen kilpailutilanteen toimittajien kesken. Pyydämme poistamaan kartat
ja jousiputket ja tarvittaessa tekemään niistä oman osa-alueen.
12) Yleiset. Digitaalinen mikroskooppi. Tuote on kuvaukseltaan suoraan tietyn
toimittajan tuote. Pyydämme sallimaan vaihtoehtoisen mikroskoopin, jonka
ominaisuudet ovat vastaavanlaiset eikä tuotteen käyttötarkoitus muutu.
13) Yleiset. Metsien tutkimussalkku. Tuote on kuvaukseltaan suoraan tietyn
toimittajan tuote. Pyydämme sallimaan vaihtoehtoisen tuotteen, jonka
ominaisuudet ovat vastaavanlaiset eikä tuotteen käyttötarkoitus muutu.
14) Yleiset. Lajintuntemuskasvisto 1 ja 2. Tuote on kuvaukseltaan suoraan tietyn
toimittajan tuote. Pyydämme sallimaan vaihtoehtoiset lajintuntemuskasvistot,
joiden ominaisuudet ovat vastaavanlaiset eikä tuotteen käyttötarkoitus muutu.

Annettu vastaus (Lähetetty 21.05.2019 13.21):
1) Tarjoaja voi esittää tuotekortin, jossa on tuotteen kuva ja tuotekuvaus. Ja
tarjoaja takaa, että se pystyy toimittamaan kyseisen tuotteen tilaajalle elokuun
alkuun mennessä.
2) Tarjoushinnat ilmoitetaan alentamattomina alv 0% hintoina. Vertailuhintaa
laskettaessa otetaan huomioon tarjoajan ilmoittama alennusprosentti.
Tuotekorituotteiden tarjoushintoja ei ilmoiteta hinnastossa.
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3) kyllä
4) Virheellisesti kohta on tullut kahteen kertaan, tarkoittaa samaa.
5) Tarkoitettaan muita tuotteita, joita mahdollisesti hankintaan toimittajalta.
Tarjousliitteen osalta tuotteiden alennusprosentti voi vaihdella tuoteriveittäin.
6) Tarjousliitteellä olevien tuotteiden alennusprosentti voi vaihdella.
7) Tarjoaja voi ladata tiedoston, jossa on linkki toimittajan sähköiseen
tuotekuvastoon.
8) Kenttään tarjoaja syöttää tarjoaman tuotteen nimen ja mahdollisen
tuotekuvauksen
9) Tuoteryhmällä tarkoitetaan koko osion tuotteita. Osakokonaisuus -sana on
tässä virheellinen.
10) Tarjoajat voivat tarjota omissa valikoimissaan olevia, vastaavaan
käyttötarkoitukseen ja laadultaan samanlaisia kouluasteen opetuskäyttöön
soveltuvia ja ops:n huomioivia keskenään yhteensopivia tuotteita.
11) Kartat ja jousiputket jätetään tarjouslomakkeelta pois
12) Sallitaan vaihtoehtoinen mikroskooppi, jonka ominaisuudet ovat
vastaavanlaiset kuin esimerkkinä esitetyn ja kun tuotteen käyttötarkoitus ei
muutu.
13) Sallitaan vaihtoehtoinen tuote, jonka ominaisuudet ovat vastaavanlaiset kuin
esimerkkinä esitetyn ja kun tuotteen käyttötarkoitus ei muutu
14) Sallitaan vaihtoehtoinen tuote, jonka ominaisuudet ovat vastaavanlaiset kuin
esimerkkinä esitetyn ja kun tuotteen käyttötarkoitus ei muutu

Vastauksen liitetiedostot:

Kysymyksiä esitetty yhteensä: 1
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