TARJOUSPYYNTÖ VIHANNEKSET JA TUORETUOTTEET
Ilmajoen kunta pyytää sitovaa tarjousta kokonaisista ja paloitelluista vihanneksista,
juureksista ja hedelmistä eri laitosten keittiöille tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.
Tuotteet on toimitettava kolmena päivänä viikossa tai sopimuksen mukaisesti liitteessä
mainittuihin toimipaikkoihin
1. Ilmoitus- ja hankintamenettely
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, ja se on nähtävissä Hilmaportaalissa. Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Mikäli
saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka
olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää
tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta
tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat on saatavissa suomen kielellä.
2. Sopimuskausi
Hankintakausi on 1.1.2018 – 31.12.2019. Sopimus tehdään em. ajalle.
3. Hankinnan sisältö ja laajuus
Hankinnan sisältönä on kokonaisten ja paloiteltujen vihannesten, juuresten ja hedelmien
toimitus Ilmajoen kunnan eri yksiköille. Ateriamäärät on ilmoitettu erillisessä liitteessä (liite
1). Liitteessä mainitut ateriamäärät ovat tämän hetkisen tilanteen mukaisia, jotka saattavat
muuttua sopimuskauden aikana. Ostaja ei sitoudu ostamaan ilmoitettua määrää tuotteita,
vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Ateriamäärät ilmoitetaan tarjoajalle
ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Toimitettavien tuotteiden laadun ja
kuljetusolosuhteiden tulee täyttää terveydensuojelulaissa (24/2006) ja elintarvikelaissa
(23/2006) säädetyt omavalvonnan vaatimukset.
4. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Tarjouksen laatimiskieli on suomi. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Jättämällä tarjouksen
tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot ja sitoutuu siihen. Tarjous tulee olla
voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien.
Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä
kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjouksen vertailussa tarvittavat pyydetyt
tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.
Tarjouksen antaminen
Tarjous tulee antaa kokonaistarjouksena tarjouspyynnössä mainituista tuotteista (liite 2).
Tarjoajan tulee tarjota kaikki tuoteryhmät
Pakkauskokojen tulee olla suurkeittiöiden käyttöön suunniteltuja ja eri
pakkauskokovaihtoehdot tulee selkeästi esittää.
Muista tuotteista kuin tarjouspyynnössä mainituista tuotteista tulee toimittaa tämänhetkinen
sesonkihinnasto ja ilmoittaa % -alennus, jonka toimittaja antaa jatkossa näistä tuotteista.
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Taulukossa esitetyt ateriamäärät ovat suuntaa antavia eivätkä ne sido tilaajaa.
5. Tarjoajan soveltuvuus
Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, toimipaikan
osoitetiedot sekä tiedot tarjouksen vastuu- tai yhteyshenkilöstä. Tarjoajalla tulee olla
taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen sekä
liiketoiminnan harjoittamisoikeus. Tämä tarkoittaa seuraavaa: Tarjoajalla on
elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai
vastaavaan rekisteriin. Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintä-, arvonlisävero- ja
työnantajarekisteriin. Tarjoaja on suorittanut verot, eläke- ja sosiaalimaksut. Tarjoajan tulee
pyydettäessä antaa selvitys siitä, että se on huolehtinut em. lakisääteisistä velvoitteista,
maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta.
Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen sisäänjättöpäivästä
laskettuna.
Tarjoukseen on liitettävä liitteenä 3 oleva tarjoajan kelpoisuuden arviointi-lomake täytettynä
6. Tuotteiden ja käsittelyn soveltuvuus
Tuotteita tulee voida tilata sähköisesti ja toimittajan tulee toimittaa tuotteistaan
kuukausihinnasto asiakkaan toimipisteille. Vihannesten, juuresten ja hedelmien tulee olla
hyvälaatuisia, tuoreita ja turvallisia. Tarjotut lajikkeet sekä tiedot tuottajasta ja käsittelijästä
on ilmoitettava pilkotuista tuotteista. Näiden pakkauksista tulee ilmetä tuottajan nimi, lajike
sekä viimeinen käyttöpäivä.
Tuotteiden kuoriminen/pilkkominen on ajoitettava siten, että tuotteiden laatu on
käyttöpäivänä ensiluokkainen, ottaen huomioon, että toimituspäivän jälkeen on vielä
vähintään 3 käyttöpäivää. Tuotteet tulee toimittaa toimipisteisiin kolmena arkipäivänä
(maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina) tai sopimuksen mukaisesti. Toimituskohteet
osoitteineen on lueteltu liitteessä 1. Tarjouksen liitteenä annettava seuraavat selvitykset: 1)
tuotteiden alkuperästä, 2) miten tuotteet säilytetään sadonkorjuun jälkeen, 3) lyhyt selvitys
käsittelytiloista, 4) kuljetukseen käytettävästä kalustosta ja 5) selvitys muista toimintaan
sitoutuneista toimijoista sekä 6) selvitys siitä, että yritys on elintarvikevalvontaan ilmoitettu
elintarvikehuoneisto tai elintarvikevalvonta-viranomaisen puoltava lausunto sekä 6)
sähköisen tilausjärjestelmän kuvaus.
Tarjotun tuotteen tulee olla I-laatuluokan täyttävä.
7. Hinnan ilmoittaminen
Tarjous on laadittava tuotteista positionumeroita käyttäen liitettä 2. Taulukkoon ei saa
lisätä/vähentää rivejä. Tarjouksessa ilmoitetaan tarjotun tuotteen kilohinta €/kg, ilman
arvonlisäveroa perille toimitettuna liitteen 1 mukaisiin toimipisteisiin. Hintaan on
sisällytettävä mahdolliset pakkaus-, kierrätys-, rahti ja vakuutusmaksut. Toimittajalla ei ole
oikeutta periä pientoimitus- tai laskutuslisiä.
Hinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden.
8. Toimitusehto- ja aika
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Toimitusehto on liitteen 1 mukaisiin toimitusosoitteisiin (toimitettuna perille). Mikäli
toimitus on puutteellinen toimittajan virheestä johtuen, tulee täydentävä tilaus pystyä
antamaan kuorman tarkistuksen jälkeen. Täydentävän toimituksen tulee tapahtua seuraavana
päivänä.
Mikäli tilattua tuotetta ei ole toimitushetkellä saatavilla, on myynnin pyrittävä aina
tarkistamaan keittiöltä korvaavan tuotteen sopivuus. Tilaukset tehdään suoraan ao. keittiöltä
ja laskutetaan erikseen keittiökohtaisilla laskuilla.
9. Osatarjoukset ja vaihtoehtotuotteet
Hankintaa ei voida jakaa osiin ja siten osatarjoukset eivät ole hyväksyttäviä. Osatarjouksia ei
oteta huomioon. Tarjous voidaan antaa tuotekohtaisesti vain yhdestä tuotteesta, tarjouksia
vaihtoehtoisista tuotteista ei oteta huomioon. Tarjoajan on mahdollista tarjota vain osaan
toimituskohteista, Koskenkorva, Ilmajoki, Tuomikylä tai Pojanluoma.
10. Laskutus ja maksuehdot
Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla. Ilmajoen kunta maksaa hyväksyttyä
toimitusta koskevan laskun 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Viivästyskorko on
korkolain mukainen.
11. Seuranta ja raportointi
Toimittaja antaa pyydettäessä raportit toteutuneesta myynnistä toimituskohteittain ja
tuotteittain
12. Valintaperusteet
Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, joka koskee hankintalaissa tarkoitettua
poissulkemisperustetta. Tarjouksesta voidaan myös sulkea pois tarjoaja tai ehdokas, jolla ei
voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseen.
Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta vertailuun.
Tarjousten käsittelymenettely on seuraava:
1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksen ilmoittaminen
6. Hankintasopimuksen tekeminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen
allekirjoittamisella.
Tarjous, jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hylätään. Myöhässä
saapunutta tarjousta ei käsitellä. Tarjousten valintaperusteena on hinnaltaan edullisin tarjous
liitteessä pyydettyjen tuotteiden osalta. Hinnat ilmoitetaan tämän tarjouspyynnön liitteenä
olevalla hintalomakkeella (liite 2). Kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset
sekä valita kaupungille edullisin toimituskokonaisuus ja – määrä
Tarjousten edullisuuden vertailu
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Tarjousten vertailussa käytämme valintaperiaatteena edullisuutta, jossa
päätöksentekokriteerinä ovat hintakriteeri 100 %.
13. Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sopimusehdot
Tilaajat voivat keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tilaajat pidättävät
lisäksi oikeuden olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista.
Tiedoksiantohankintapäätöksestä annetaan kaikille tarjoajille sähköpostilla. Tarjouksessa on
ilmoitettava sähköpostiosoite, johon tämä tiedoksianto lähetetään. Tarjouskilpailun
ratkeamisen jälkeen tilaajan ja toimittajan välille tehdään tämän tarjouspyynnön, JYSE 2014
Tavarat yleisiin sopimusehtoihin ja tarjouksen ehtoihin perustuva toimitussopimus. Sopimus
osapuolten välille syntyy siinä vaiheessa, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus, jonka ehtoihin tarjoajan tulee sitoutua,
voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen
katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen edellytyksellä, että
hankintapäätös on saanut lainvoiman. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen
teon pohjana. Sopimus on voimassa 01.01.2018–31.12.2019. Tarjouskilpailun
ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen jättäneille.
14. Muut ehdot
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) ja soveltuvin osin
julkisten hankintojen sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat).
15. Tarjousasiakirjojen julkisuus
Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten
toiminnan julkisuudesta (661/2017) Tarjousasiakirjat ovat päätöksenteon jälkeen julkisia.
Mikäli tarjoaja tarjouksessaan pyytää, että osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteisena
salassa pidettävä, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen
tekemisen jälkeen. Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä ja merkinnällä
”liikesalaisuus” varustettuina. Hinta ei ole liikesalaisuus. Tarjoajan on merkittävä
toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- ja
ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta tarjouksessa.
Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Vertailuhinta ei
kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus.
16. Tarjouksen sisäänjättö
Tarjous on jätettävä viimeistään 15.11.2015 klo 15 mennessä, varustettuna merkillä
"Vihannekset”
Kirjallisena osoitteeseen:
Kirjaamo/Ruokapalvelupäällikkö Pirjo Sivula
Ilkantie 18, PL 23
60801 Ilmajoki
tai sähköisenä osoitteeseen: kirjaamo@ilmajoki.fi

