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LISÄKIRJE 1. 
 
Tämä lisäkirje täydentää alustavaa tarjouspyyntöä: 
KEITTIÖLAITTEIDEN TOIMITTAMISESTA 
 
Tämän lisäkirjeen liitteenä on tarkistettu laiteluettelo ja Tuomiahon koulun 
numeroitu pohjakaavio, cad-pohjapiirustukset lisätään mittatietoja varten 
myöhemmin. 
 
 
Tarjoajan kysymykset ja tilaajan vastaukset. 
 

1. yhdistelmäuunit: Pyydetään 10 x GN 1/1-65 mm kapasiteettia. Normaalisti tämän 

kokoluokan uunit ovat 8 x GN 1/1-65 mm, joissa johdeväli on noin 85 mm. Tai 

vaihtoehtoisesti 10 x GN 1/1-40 mm, jossa johdeväli on noin 65-70 mm. Joten 

hyväksyttekö uunit kapasiteetilla 8 x GN 1/1-65 mm? Jos halutaan käyttää tiheämpää 

johteikkoa, voi vaarana olla ettei ilmankiertotila riitä 10 x 65 mm astialle.  

Tilaajan vastaus: Hyväksytään vaihtoehto 8 x GN 

2. Yhdistelmäuunit: Vaatimuksissa on ” Mahdollisuus täysautomaattisiin suomenkielisiin 

kypsennysprosesseihin”. Tämä tarkoittaa silloin käytännössä kosketusnäyttöpaneelia, 

jolloin yleensä myös muut uunin ominaisuudet ovat huomattavasti laajemmat. Joten, 

halutaanko uuni kosketusnäytöllä vai ns. perinteisenä näppäimillä varustettuna, jossa on 

selkeät symbolit ja digitaalinen näyttö? 

Tilaajan vastaus: kosketusnäytöllä 

3. Induktioliedessä portaaton tehonsäätö. Normaalisti liesissä ei ole täysin portaatonta 

tehonsäätöä, joten hyväksyttehän moniportaisen säädön lieteen? 

Tilaajan vastaus: hyväksytään 

4. Kylmähuone: Kylmähuoneesta ei ole juurikaan kuvausta. Ilmeisesti huoneet halutaan 

tarjottavan omakoneellisina? Halutaanko kylmähuoneeseen hyllyt? Ja jos halutaan niin 

minkälaiset? 
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Tilaajan vastaus: vastaus kirjattu nyt laiteluetteloon 

5. Buffet linjasto: onko tarkempia määrittelyjä, mitä linjastolta halutaan? 

Tilaajan vastaus: vastaus kirjattu nyt laiteluetteloon 

6. ”keittiön muu kalustus”: Luettelossa ei ole tarkempia kappalemääriä tai muutenkaan 

toivottavia ominaisuuksia. Näihin olisi hyvä saada tarkennusta tarjousten 

vertailukelpoisuuden vuoksi. 

Tilaajan vastaus: vastaus kirjattu nyt laiteluetteloon 

7. Pyydämme saada lisäinfoa, jotta tarjouksen laatiminen on mahdollista ja tarjouksista 

tulee Teille vertailukelpoisia ja syrjimättömiä.  Tarjouksen liitteenä kohteista on pdf-kuvat, 

joista näkyy suunnittelussa käytetyt positionumerot. Laiteluettelossa ei kuitenkaan ole 

näitä positionumeroita. Näin ollen jokainen tarjouksen laatia voi käyttää oma numerointia 

ja tarjousten vertailu on haastavaa. Koska positionumerointi ovat olemassa niin 

pyydämme täsmentämään ne tarjouspyyntömateriaaliin. 

Tilaajan vastaus: positionumerot lisätty 

8. Laiteluettelossa ei ole mainittu kaikkia kuvissa näkyviä positioita. Tarjotaanko vain 

laiteluettelossa ilmoitetut tuotteet? Esim. Tuomiahon kuvassa esipesusuihku mutta 

laiteluettelossa sitä ei ole. 

Tilaajan vastaus: asia korjattu laiteluetteloon 

9. Laiteluetteloon pyydämme täsmentämään tarkemmat tiedot tuotteista positioittain kuvan 

mukaan.  Esim. Korikuljetinkone pyydetään n. 200 henkilölle. Pyynnössä ei ilmoiteta 

esim. missä ajassa ko. astiat tulee pestä, jolla on merkitystä tarjottavan koneen kokoon. 

Kuvan perusteella ei tarjoaja voi tehdä asiasta johtopäätöstä. Kuitenkin esim. 

tehokkuus/kapasiteetti on vertailun perusteena ja koneen kapasiteetti vaikuttaa hintaa, 

joka on 80 % vertailuperusteena. Tarjouksista ei tule näin vertailukelpoisia ja 

syrjimättömiä. 

Tilaajan vastaus: lounasaika n. 2 h 

10. Kuiva-ainevaraston hyllyjen mitat ja muut kalusteet pyydämme 

määrittelemään tarkemmin mm. rakenteiden osalta. Pdf-kuvan pohjalta niiden 

tarjoaminen on haastavaa niin mittojen kuin rakenteiden osalta. 

Tilaajan vastaus: DWG-kuvat lisätään tarjouspyyntöön, www.ilmajoki.fi/tarjouspyynnöt 

11. Tarjouspyynnön vertailussa käytetään 20 % arvosta toiminnallisia ominaisuuksia. Miten 

nämä ilmoitetut ominaisuudet jakautuvat ilmoitetun arvon sisällä ja mitkä ovat ne 

vertailun kriteerit, joilla saa esim. maksimiarvon?  Esim. tehokkuus/kapasiteetti on 

ilmoitettu toiminnalliseksi ominaisuudeksi. Esim. Astianpesukoneen kohdalla ei ole 

ilmoitettu tehokkuus/kapasiteetti vaatimusta. Miten tämä arvioidaan tässä kohden? 

Tilaajan vastaus:  

Tarkistetaan tarjouspyynnön vertailuperusteita siten, että astianpesukoneen tehokkuus ja 

kapasiteetti on nyt määritelty tarjoajan kapasiteettia koskevan kysymyksen perusteella 

(kysymys 9.), jolloin tätä ei ole tarvetta soveltaa enää vertailuperusteena.  
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Muilta osin toiminnallisten ominaisuuksien vertailua ja pisteytystä ei ole myöskään 

tarpeen arvioida erikseen, koska omaisuudet määräytyvät laiteluettelon ja 

pohjakaavioiden perusteella ottaen huomioon myös, että laitteiden edellytetään olevan 

ammattikeittiölaitteita. Huollon ja korjauksen vasteaikana tulee huomioida enintään 1vrk, 

jolloin huolto- tai korjaustyö tulee käynnistää kohteessa seuraavan vuorokautena 

ilmoituksesta. Varaosien saatavuus tulee myös varmistaa vasteajan puitteissa siten, että 

varaosa on saatavissa vasteajan kuluessa ja mikäli varaosaa ei ole toimittajalla 

saatavissa poikkeuksellisesta perusteesta johtuen toimittajan Suomen toimipisteistä, 

voidaan tällöin varaosan saatavuuden osalta noudattaa enintään 2 vrk toimitusaikaa. 

Vasteajan laiminlyönnistä tilaaja pidättää oikeuden periä toimittajalta kaikki vasteajan 

ylittävältä ajalta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset, vähintään 200 

euroa/vasteajan ylittävä vrk, enintään 3.000euroa/kerta. 

Tarjousten vertailu suoritetaan em. perustuen siten kokonaan tarjousten kokonaishinnan 

perusteella. 

 
 
Ilmajoella 5.8.2021 

 
Pirjo Sivula, ruokapalvelupäällikkö 
Paavo Perälä, tekninen johtaja 


