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Viinat 
 
Kesäväkevä 
 
LOKAKUU 
hakunumero KS171001 
tuotetyyppi maustettu viina 
alkoholipitoisuus enintään 32 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,5 litran pullo tai 0,7 litran pullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
vähittäismyyntihinta enintään 29 euroa/litra 
muut vaatimukset – Hedelmäarominen. 
 – Uusi maku maustettujen viinojen valikoimaamme 

(vakiovalikoima). 
 – Yhdestä tuotteesta voi tarjota vain yhden pullokoon. 
 – Kesäkauteen sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksella. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
24.11.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2018 asti. 
8.12.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

Muut tisleet 
 
Kesäväkevä 
 
LOKAKUU 
hakunumero KS171002 
tuotetyyppi akvaviitti 
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,35 litran pullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
vähittäismyyntihinta enintään 15,99 euroa 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kesäsesonkiin sopiva maku katsotaan eduksi. 
 – Kesäsesonkiin sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Uusi tuote valikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan tuotteen 

lisäpullokoko. 
 – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
24.11.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2018 asti. 
8.12.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Liköörit 
 
Kesäväkevä 
 
LOKAKUU 
hakunumero KS171003 
tuotetyyppi hedelmälikööri 
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,5 litran pullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
vähittäismyyntihinta enintään 17,99 euroa 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Melonin makuinen. Muu kuin sour. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksella. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
24.11.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2018 asti. 
8.12.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
LOKAKUU 
hakunumero KS171004 
tuotetyyppi kermalikööri 
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,5 litran pullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
vähittäismyyntihinta enintään 16,99 euroa 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Vaniljan makuinen. 
 – Yhdestä tuotteesta voi tarjota vain yhden pullokoon. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksella. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
24.11.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2018 asti. 
8.12.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

 


