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Eurajoen kunta pyytää alla mainittujen yksikköjen puolesta 
tarjoustanne perunasta oheisen liitteen mukaan yllä olevalle 
hankintakaudelle. Osatarjouksia ei hyväksytä. 
 
 
Eurajoen kunnan eri toimipisteet ja yhteyshenkilöt: 
 
Yhteyshenkilö: ruokapalveluesimies Sirpa Virtanen 044 3124 432 

 
Palvelukeskus Jokisimpukka 044 3124 497 / keittiö 
Päiväkoti Majakka 044 3124 933 / Katajamäki 
Päiväkoti Metsätähti 044 3124 461 / Mäkilä 
Yhteiskoulu / lukio 044 3124 460 / keittiö 

 ruokapalveluvastaava 044 3124 422 / Lintula 
Yhteiskoulu / lukio opetuskeittiö  
Keskustan koulu 044 3124 454 / keittiö 

 ruokapalveluvastaava 044 4312 765 / Karlsson 
Lapijoen koulu 044 3124 456 / Mäkinen 
Huhdan koulu 044 3124 453 / Järvinen 
Kuivalahden koulu 044 3124 455 / Valtanen 
Linnamaan koulu 044 3124 457 / Linnala 
Rikantilan koulu 044 3124 458/ Kaisla 
Sydänmaan koulu 044 3124 459/ Pelli-Ranne 
 
Päiväkoti Kuunari 044 4312 708 / Heinilä 
Yhtenäiskoulu 044 4312 710 / keittiö 

 ruokapalveluvastaava 044 4312 774 / Ihalainen 
Yhtenäiskoulu opetuskeittiö 

 
 
Toimitukset Tummennetut toimipisteet ovat keittiöitä, joihin perunat tulee toimittaa. 

Keittiöt tekevät itse tilauksensa ja ottavat vastaan kohteensa laskut. 
Toimitusten tulee tapahtua suunnitellusti ja yhteisesti asiakkaan 
kanssa sopien. 
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Määrät Tarjouspyynnön liitteessä mainitut kulutusmäärät ovat arvioituja 

kilomääriä yhden vuoden ajalta. Mikäli tarvetta ei ilmene, toimipisteet 
eivät sitoudu tilaamaan liitteessä mainittuja määriä. Toisaalta 
toimipisteet voivat tarpeen mukaan tilata enemmänkin kuin on arvioitu. 

 
Tuotteet Tarjottavien tuotteiden tulee täyttää elintarvikkeista sekä niiden 

valvonnasta Suomessa olevat lait, asetukset ja muut 
viranomaismääräykset. 
Perunasta tulee ilmoittaa perunan lajike sekä lajikkeen soveltuvuus eri 
käyttötarkoituksiin. Lisäksi on mainittava veitsikuorimakoneella 
kuorittu tai muu määritelty käsittely-, pakkaus-, säilyttämis- ja 
toimitustapa.  

 
Perunan vähimmäisvaatimukset 
 
 Peruna saa sisältää tummumisenestoaineen, mutta ei mitään 

lisäaineita. Perunoiden tulee olla suurtalouteen sopivia, laadultaan 1 
luokan lajikkeita, joista tulee löytyä vaihtoehdot käyttötarkoituksen 
mukaan: kiinteä lajike ja jauhoinen lajike. Annosperunan koko on 45 – 
60 mm ja se on tasakokoisesti lajiteltua sekä kestää pitkää 
lämpösäilytystä. Asiakkaalle tulee olla kuorittujen tuotteiden 
käyttöaikaa toimituspäivän lisäksi vähintään kolme vuorokautta ja 
kaikkien tuotteiden on pysyttävä moitteettomana viimeiseen 
käyttöpäivään saakka. Tuotteita, jotka ovat väriltään muuttuneita tai 
joissa havaitaan aistinvaraisesti tuotteeseen kuulumatonta hajua tms. 
sekä havaitaan mikrobiologisia riskitekijöitä, ei oteta vastaan eikä 
niistä makseta. Mahdolliset laboratoriotutkimukset pilaantuneiksi 
epäiltyjen tuotteiden tutkimisesta maksaa toimittaja silloin, kun 
perunoiden tuotelaatu todetaan tutkimuksissa välttäväksi tai huonoksi. 
Pakkauksessa tulee näkyä kuorintapäivä, viimeinen käyttöpäivä, lajike 
sekä tilaajan/kohteen nimi. 

 
Sopimusehdot Tarjouksessa pyydämme ilmoittamaan tilaus- ja toimituskäytännöt, 

laskutus- ja maksuehdot sekä yhteystiedot. Tilaaja odottaa vähintään 
21 päivän maksuaikaa. 

  
Hankintaan sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 
(JYSE tavarat 2014, päivitetty 2017). 
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Tarjoushinta ja hintamuutokset  
 

Tuotteen kilohinta tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa, kiinteänä 
nettohintana. Hinnan tulee sisältää mahdolliset alennukset sekä 
kattaa kaikki kulut mukaan lukien toimitus- ja käsittelykulut. Hinnat on 
annettava kaikille pyydetyille tuotteille. 

 
Ensisijaisesti sopimustuotteiksi valittujen tuotteiden osalta 
edellytetään hintojen voimassaoloa sopimuskauden loppuun, 
31.7.2021 saakka. Mikäli se ei ole mahdollista, hintamuutoksista ja 
muutoksen perusteista tulee neuvotella palvelupäällikön kanssa 30 
päivää ennen muutosta. 

 
Päätöksenteon perusteet 
 

Elintarvikkeiden toimittajan valintaan vaikuttavat seuraavat asiat:  
-     tarjouspyynnön ehtojen ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen (kts. 
apulomake ja tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset) 
 
Ehtojen tulee täyttyä, että toimittaja voidaan ottaa mukaan vertailuun 
-     tarjouspyynnön erikseen pisteytetyt laadulliset tekijät  (painoarvo 
60%) maksimipisteet 25p. 
-     hinta  (painoarvo 40%) 
 
Laatuun liittyvät pisteet on määritelty apulomakkeella, niihin liittyvien 
kysymysten kohdalla. Laadun painoarvo lasketaan vertailtavien 
laadullisten tekijöiden yhteispistemäärän mukaisesti seuraavan 
kaavan mukaan: 
 
Laatupisteet = laatupisteiden yhteen laskettu lukumäärä 
 
Tarjotut hinnat (alv0%) lasketaan arviomäärillä ja niistä saatu 
kokonaissumma lasketaan alla olevan kaavan mukaan. 
 
Hintapisteet = (halvin tarjoushinta / vertailtava tarjoushinta x 40).  
 
Tarjoajan hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen ja hankintapäätös 
perustuu eniten hinta- ja laatupisteitä saaneeseen tarjoukseen.  
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Hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella. Toimipisteet 
tekevät itse tilauksensa ja ilmoittavat toimitusosoitteensa. Eurajoen 
kunnassa on käytössä sähköinen laskujen käsittely. Tarkistakaa 
toimipistekohtaiset tilausviitteet keittiöiden vastuuhenkilöiltä. 

 
Muut ehdot  

Tarjoustaulukko (tarjouslomake) tulee palauttaa kirjallisena ja 
allekirjoitettuna. Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä 
tarjouspyyntöä vastaamattomat sekä puutteelliset tarjoukset. 
Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. 

  
Tarjousten jättöaika ja – osoite 
    

Suljetut tarjoukset tulee lähettää merkinnällä ”perunatarjous” 1.4.2019 
klo 15 mennessä Eurajoen kunnanviraston osoitteeseen: 
 
Tekninen keskus / ruokapalvelut 
Kalliotie 5 
27100 Eurajoki 

 
Lisätiedot   

Tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut on esitettävä osoitteeseen 
kirjaamo@eurajoki.fi 22.3.2019 klo 15 mennessä. Muilla tavoin 
esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. 
Vastaukset esitettyihin kysymyksiin annetaan kunnan nettisivuilla, 
kohdassa tarjouspyyntö 26.3.2019 mennessä. 

    
LIITTEET  Arvioidut perunan vuotuiset kulutusmäärät toimipisteittäin 
   Tarjouslomake 
    

 
 
 
Anja Hakamaa 
palvelupäällikkö 

mailto:kirjaamo@eurajoki.fi

