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20.10.2020

Viite: Kansallinen hankintailmoitus (julkaistu Hilmassa 9.10.2020)

TARJOUSPYYNTÖ 9.10.2020 / LÄMMITETTÄVÄT KOTIATERIAT – HATTULAN KUNTA
Tarjouspyynnön kohta 15) Lisätiedot:
”Lisätietokysymykset tulee lähettää osoitteella: toimisto.tekninen@hattula.fi 19.10.2020 klo
15.00 mennessä.
Kaikkiin kysymyksiin annetut vastaukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa
https://www.hattula.fi/hankinnat/ viimeistään 23.10.2020.
Muulla tavalla tai myöhässä esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Tarjoajan tulee käydä lukemassa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä hankintayksikön julkaisemat viestit em. kunnan verkkosivuilta kuusi (6) päivää ennen tarjouspyynnön määräajan umpeutumista. Mitkään muut lisätiedot kuin kunnan verkkosivujen kautta kirjallisesti annetut lisätiedot
eivät sido hankintayksikköä.
Tarjoaja on velvollinen perehtymään hankinnan kohteeseen niin, että hänellä on tiedossaan
kaikki ne seikat jotka ovat tarjouksentekemisen kannalta välttämättömät.”

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat lisäkysymykset:
1. Edellisen kilpailutuksen päätöstiedot hintatietoineen
Vastaus:
§ 48 Kotiateriat / toimittajan valinta
Tela 17.4.2018
Valmistelijat: ateriapalveluesimies Piritta Kovero, puh. 050 349 8235 / toimistopäällikkö Arja Kauppi, puh. 050 509 0104
Teknisen toimialan ateriapalveluissa siirryttiin syyskuusta 2017 lähtien kylminä jaettaviin kotiaterioihin, koska ateriapalvelut eivät pystyneet takaamaan lämpötilan pysymistä elintarvikeasetuksen 1367/2011 6 § mukaisessa
60 asteessa ilman merkittävää lisäpanostusta kuljetuskalustoon ja -henkilöstöön. Ikäihmisten kotipalveluateriat toimitti kokeilujaksolla syys – joulukuu
2017 Fazer Food Services Oy. Saman yrityksen kanssa on solmittu jatkosopimukset 31.5.2018 saakka.
Tällä hetkellä kotiateria-asiakkaita on noin 40 henkeä, joille toimitetaan yhteensä noin 130 ateriaa (lounas jälkiruokineen) viikossa. Fazer Food Services Oy toimittaa pakatut kylmät ateriat kaksi kertaa viikossa Parolan keskusHATTULAN KUNTA (Y-tunnus 0145801-3)
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keittiölle, josta ne kunnan omien ateriakuljetusten yhteydessä jaetaan kotipalveluasiakkaille. Tekninen toimiala veloittaa tilatut ateriamäärät kuljetuskustannuksineen sisäisenä laskuna perusturvalta ja perusturvan toimiala veloittaa ne edelleen asiakkailtaan.
Perusturvalautakunta on 28.11.2017 (§ 99) päättänyt, että myös jatkossa
ikäihmisten ateriat toimitetaan kotiin kylminä aterioina. Lämpimien aterioiden turvallinen ja elintarvikeasetuksen 1367/2011 6 §:n vaatimukset täyttävät ateriat kotiin vietyinä nostavat aterian hintaa kohtuuttomasti asiakasnäkökulmasta.
Kylmien kotiaterioiden toimittamisesta ajalla 1.6.2018 – 31.12.2019 on julkaistu hankintailmoitus 13.2.2018 julkisten hankintojen tietokannassa HILMAssa. Hankintamenettelynä on avoin menettely.
Tarjouspyyntö toimitetaan lautakunnan jäsenille esityslistan ohessa. Tarjouspyynnön mukaisesti kylmät ateriat tulee toimittaa Parolan keskuskeittiölle maanantaisin klo 12.00 mennessä (keskiviikko – perjantai ateriat) ja
torstaisin klo 12.00 mennessä (lauantai – tiistai ateriat). Kunta sitoutuu tekemään tilaukset palveluntuottajan tilausjärjestelmään viimeistään neljä (4)
päivää ennen toimituspäivää.
Tarjousten määräaika oli 3.4.2018 klo 14.00. Määräaikaan mennessä vastaanotettiin seuraavat kolme (3) tarjousta:
Hinta (€/lounas, alv 0 %)
6,00
3,64
5,81

Tarjoaja
Arkea Oy, Turku
Fazer Food Services
Vanajan Juhlapalvelut Oy

Rahti-, toimitus-, pientoimitus-, pakkaus-, käsittely- tai muita maksuja ei
edellä esitettyjen lounashintojen lisäksi tule.
Tarjouspyynnössä on esitetty seuraavat tarjouksen arvioinnin kriteerit:

kokonaishinta; maksimipisteet 60

laatutekijät; maksimipisteet 40.
Laatutekijät on pisteytetty toimitettujen näytteiden arvioinnin perusteella.
Näytteistä arvioitiin ulkonäkö, tuoksu, rakenne ja maku. Laatutekijöiden arviointiin torstaina 12.4.2018 osallistuivat kotihoidon palveluesimiehet Niina
Päärnä ja Mari Kuningas sekä ateriapalveluista suurtalouskokki Anna Oksanen ja ateriapalveluesimies Piritta Kovero.
Arviointipisteet 10 (huono) – 40 (hyvä).
Arviointiryhmän tulokset ovat seuraavat:
Toimittaja
1.
1. Fazer

15,75
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Arvioinnit
2.
3.
22,50

13,50

4.

keskiarvo

12,50

16,06

2. Vanaja

14,25

11,50

14,00

12,45

13,05

3. Arkea

10,75

15,50

12,75

15,00

13,50

Yhteenveto arviointikriteeripisteistä on seuraava:
Tarjoaja

Arkea Oy, Turku
Fazer Food Services
Vanajan Juhlapalvelut Oy

Hintapisteet
40
60
50

Laatutekijäpisteet
30
40
20

Yhteispisteet
70
100
70

Päätösesitys (tj):
Tekninen lautakunta valitsee kylmien kotiaterioiden toimittajaksi ajalle
1.6.2018 – 31.12.2019 Fazer Food Services Oy:n. Sopimuskautena ateriahinta on 3,64 euroa (alv 0 %).
Fazer Food Services Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot ja on kokonaistaloudellisesti edullisin huomioiden edellä esitetyt arviointikriteeripisteet.
Käsittely:
Käydyn keskustelun aikana Marjatta Perkiö esitti, että kylmien kotiaterioiden
toimittajaksi ajalle 1.6.2018 – 31.12.2019 valitaan Vanajan Juhlapalvelut
Oy. Hänen esitystään ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös:
Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösesityksen yksimielisesti.
Täytäntöönpano
päätösote/asianosaiset
asiaote/perusturvalautakunta ja ateriapalvelut
Muutoksenhaku
hankintalain mukainen
2. Tarjouspyynnön kohdassa 5 on sanottu, että ateriat tulee pakata läpinäkyvään rasiaan. Ehdotamme, että olisi riittävä, jos rasian kansi on läpinäkyvä.
Vastaus:
Riittää, että rasian kansi on läpinäkyvä ja helposti avattava. Pakkauksessa tulee
olla selkeällä isolla tekstillä tuoteseloste, sekä viimeinen käyttöpäivä.
3. Tarjouspyynnön kohdassa 5 on edellytetty, että aterian tulee säilyä toimituspäivästä
lähtien 10 päivää. Jotta voimme antaa tarjouksen teille, ehdotamme että olisi riittävää, että ateria säilyy noin 6 päivää toimituksesta. Ruoat säilyvät ensiluokkaisten
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keamattoman kylmäketjun vuoksi minimissään 10 päivää valmistuspäivästä. Aterioilla on siis pitkä säilyvyys, mutta niitä valmistetaan jo joitain päiviä etukäteen ennen toimitusta, jolloin säilyvyys ei voi olla 10 päivää toimituksesta.
Vastaus:
6 päivän säilyvyys ei riitä toimituksesta jakopäivistä johtuen. Säilyvyys pitää olla vähintään 8 päivää, jotta päiväykset riittävät asiakkaille toimitettavissa aterioissa.
3. Tarjouspyynnön kohdassa 5 tilaus- ja toimitusprosessi on esitetty, että toimituksen
viivästyessä Tilaajalla on oikeus hankkia ateriat haluamastaan paikasta palveluntuottajan kustannuksella.
Pyydämme kohtuullistamaan tätä kohtaa siten, että palveluntuottajalle jää aikaa
korjata viivästyminen ja toimittaa ateriat myös viivästyneenä eikä Tilaajalla olisi suoraan oikeutta veloittaa palveluntuottajalta mitä tahansa hintaa.
Vastaus:
Tilaajalla ei ole mahdollisuutta odottaa aterioiden toimittamista viivästyneenä, koska
ateriapaketit tulee toimittaa asiakkaille tilattuina aikoina.
Merkittävässä poikkeamassa osapuolet neuvottelevat poikkeaman välittömästä korjaamisesta / korvaavan lisäpalvelun hankkimisesta. Mikäli merkittävää poikkeamaa
ei saada korjattua viipymättä, tilaaja pidättää itsellään oikeuden hankkia ateriat haluamastaan paikasta palveluntuottajan kustannuksella.
Solmittavaan palvelusopimukseen tullaan kirjaamaan ylivoimaiset esteet (esim. liikenteen ja tietoliikenteen keskeytyminen, sota, työselkkaus, ym.).
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