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IRTOKALUSTEHANKINNAN TARJOUSPYYNNÖN LISÄKIRJE NRO 1. 
 
Tämä lisäkirje täydentää tarjouspyyntöaineistoa. 
 
 
 
Osio 3: Kuivausvaunu siirretään osioon 1. 
Osio 3: Lattiatyynyt ja vaunu siirretään osioon 1. 
 
 
Tarjoajien kysymyksiä: 
 
 

- Osio 1, oppilastuoli: Tuolien korkeussäätö (ellei ole kaasujousellinen tuoli) 

tapahtuu jalkalautaa säätämällä. Jalkalauta säätyy kolmeen korkeuteen (+ säätö 

tapahtuu ilman työkaluja), eli istumakorkeuksia tuolissa on 4 eri (sisältäen 

tarjouspyynnössä mainitut 41- 51 cm). Tällä tekniikalla oppilas saa itselleen 

helposti ergonomisen istumakorkeuden, vaikka luokka tai istumapaikka 

vaihtuisikin. Hyväksyttehän tämän ratkaisun manuaalisen säätökorkeuden tilalle?  

- VASTAUS: Korkeussäädön on oltava tuolin rungossa, kuten 

tarjouspyynnön malliluettelossa on kuvattu. 

 
- Osio 1, oppilaspöytä ja –tuoli: Minkä värisenä halutaan metallirunko? 

- VASTAUS: harmaa tai kromi. 

 

- Osio 1, oppilastuoli: Halutaanko tuoli rullilla vai nastoilla? 

- VASTAUS: nastoilla/talloilla. 

 

- Osio 1, oppilastuoli: Voidaanko tarjota istuinkorkeuden säätöalue 43-54 cm? 

- VASTAUS: Ei voida. Haluttu säätöalue 41-51 cm on vähimmäisvaatimus. 

 

 

- Osio 2, pinottava pöytä: hyväksytäänkö myös kokoontaitettavilla jaloilla varustettu 

pöytä? 

- VASTAUS: Hyväksytään. 
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- Osio 2, pinottava pöytä: hyväksytäänkö kansikoko 70x60 cm? 

- VASTAUS: Ei hyväksytä. Pyydettyä 80x60 cm kansikokoa pienempää ei 

hyväksytä, mutta noin 10 cm (pit. tai lev.) hyväksytään. 

 

 

- Osio 2, työpöytä (4 kpl, kansi 120x60 cm): hyväksytäänkö 120x70 cm kansi? 

- VASTAUS: Hyväksytään. 

 

 

- Osio 2, metallijakkara: hyväksytäänkö neliön muotoinen istuinosa? 

- VASTAUS: Hyväksytään. 

 

 

- Osio 2, Pyöreät pöydät trumpettijalalla. Hyväksytäänkö myös pyöreä laippajalka? 

- VASTAUS: Hyväksytään. 

 

 

- Osio 2: Neuvottelupöytä. Halutaanko siis erilliset pöydät vai yksi yhtenäinen 

pöytä koossa 600x100 cm? 

- VASTAUS: Erilliset pöydät. 

 

 

- Osio 2: Työpöydät. Voidaanko tarjota valmistajan vakiokansimateriaalilla 
laminaatilla, jonka paksuus on 22 mm?  

- VASTAUS: Ei voida. 25mm on minimi. 

 

 

- Osio 2, työpöytä (tietokonetyöpiste): kansi on pyydetty 100x60 cm ja säätö 

tapahtuvan kaasujousella. Tavoitteletteko yhdellä jalalla/ kaasujousella toimivaa 

pöytää vai mieluummin kahdella kaasujousella/ jalalla? Yhdelle jalalle l.100 cm 

on melko iso, joten sallittehan max 90 cm leveän kannen tarjottavaksi? Kahdelle 

kaasujouselle l.100 cm on liian pieni, pöydän pitäisi tukirungon takia olla min. 120 

cm, sallittehan siis tässä tapauksessa l. 120 cm pöydän tarjottavaksi? 

- VASTAUS: Tavoitellaan yhdellä jalalla/kaasujousella toimivaa pöytää. 

Hyväksytään 90 cm leveä kansi. 120 cm on tilaan liian leveä, eli sitä ei 

hyväksytä. 
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- Osio 3, pöytäsermi: vahvistatteko mihin pöytään tämä olisi määrä kiinnittää? 

Onko sallittua tarjota leveämpää sermiä? Tai vaihtoehtoisesti onko sallittua 

tarjota sermiä, joka ei kiinnitetä ollenkaan pöytään (kolmireunainen, itsestään 

seisova, kokoon taitettava, akustoiva)? 

- VASTAUS: Sermit on tarkoitus kiinnittää Osio 2:n työpöytiin 

(tietokonetyöpiste), pöytien vasempaan reunaan näköesteeksi. Sermin tulee 

olla pöytään kiinnitettävä. Sermin leveys 60-80 cm ja korkeus 50-70 cm 

hyväksytään.  

 

- Osio 3: Pöytäsermi. Halutaanko tarjottavaksi verhoiltu sermi tai esimerkiksi 

pleksilasia tai puuta?  

- VASTAUS: Verhoiltu sermi. 

 

 

- Osio 2, pyöreät laippajalalliset pöydät: hyväksyttehän vakiokorkeutemme n.55 

cm? 

- VASTAUS: 55 cm korkeus hyväksytään. 

 

 

- Osio 3, Akustiikkasermit: Halutaanko tarjottavaksi jaloilla tai rullilla? 

- VASTAUS: Jaloilla tai rullilla. 

 

- Osio 3, Osio 3: Aktiivituoli. Millä istuinkorkeudella halutaan? Valmistajan vakiot 

345-470 mm tai 425-610 mm tai 485-750 mm? 

- VASTAUS: Näistä vaihtoehdoista 425-610 mm. Säätöalue saa olla 

laajempikin. 

 

 

- Osio 3, Sohvamoduulit. 3 x (noin) 60 cm moduulia selkänojalla, ei käsinojia. 2 x 

(noin) 60 cm moduulia selkänojalla, ei käsinojia. Mikä oli ajateltu ero näissä 

moduuleissa? halutaanko eri väreillä tai onko kuvauksessa virhe? 

- VASTAUS: Tässä kaksi eri sohvaa, eli 3x ja 2x sohvat. 

Sohvamoduulikokonaisuuksissa ei tarvita omaa/erillistä runkoa jokaiselle 

yksittäiselle moduulipalalle, vaan esim. 3x-runko riittää kolmesta 

moduulista koostuvalle sohvalle. 
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- Osio 3, liukuovikaappi / mappikaappi: pyydetty kaappi on korkea ja leveä, joten 

sitä on todella vaikea kuljettaa ja liikutella. Toivotteko tarjottavaksi mieluummin 2 

kpl l.80 cm kaappia vai 4 kpl 60 cm leveää kaappia? 

 

- Osio 3, liukuovikaappi / mappikaappi: pitääkö kaapin olla lukittava? 

 

- Osio 3, liukuovikaappi / mappikaappi: voiko kaappi olla tavallisin, koko-korkein, 

kaapinovin varustettu? 

 

- VASTAUKSET:  

 
- Kaappia ei ole tarkoitus liikutella tai kuljettaa. Alla esimerkkikuva kaapista 

(Serie liukuovi-/avokaappi tai vastaava), jonka tyylistä tähän haetaan 

(Kuvan kaapin yläosa avohyllyin ja alaosassa liukuovet, eli liukuovien ei 

tarvitse mennä ylös asti). 

 
- Kaapin ei tarvitse olla lukittava, mutta se saa olla. 

 
- Liukuovi tai esim. rulo-ovi hyväksytään, mutta normaali saranoilla aukeava 

kaapinovi ei käy tähän.  
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Ilmajoki 25.9.2020 
 
Mikko Kallio 
 


