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KESÄVIINIT 2016 

Kesäroseet 
 

Espanja 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151103 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi puolimakea 
pakkaus 1 litran nestekartonkipakkaus 
vähittäismyyntihinta enintään 8,49 euroa 
saatavuus vähintään 40000 pakkausta; pakkauksien lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Tempranillo. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
11.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

Espanja, Portugali 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151106 
tuotetyyppi alkoholiton roseeviini 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 8,49 euroa 
saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypäleet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 

Alhainen sokeripitoisuus voidaan katsoa eduksi. 
 – Enintään 0,5 tilavuusprosentin alkoholipitoisuus voidaan katsoa 

eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
11.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Etelä-Afrikka 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151107 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l 
pakkaus 3 litran hanapakkaus 
tuotantoalue WO Western Cape 
vähittäismyyntihinta enintään 27,90 euroa 
saatavuus vähintään 15000 pakkausta; pakkauksien lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Shiraz. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksessa ja tuotteen pakkauksessa. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
7.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 

Italia 

 
MARRASKUU 
hakunumero KW151108 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l 
pakkaus 1 litran muovipullo 
tuotantoalue IGT Terre Siciliane 
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa 
saatavuus vähintään 40000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
25.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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MARRASKUU 
hakunumero KW151109 
tuotetyyppi roseeviini 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue DOC Bardolino Chiaretto tai DOC Bardolino Classico Chiaretto  
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa 
saatavuus vähintään 30000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä.  
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä 

tuotteen etiketissä. 
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän 

pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
25.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 
 
 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151110 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi frizzante; kuiva tai puolikuiva  
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue IGT Pavia  
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 
saatavuus vähintään 30000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Pinot Noir/Pinot Nero. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.  
 – Kierrekapselisuljenta tai kruunukorkkisuljenta. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
25.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Itävalta 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151112 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue Niederösterreich 
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 
saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Zweigelt. Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä 

etikettiin.  
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
25.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 

Portugali 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151113 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue Vinho Regional Lisboa, Vinho Regional Alentejano tai DOP/DOC 

Vinho Verde 
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa 
saatavuus vähintään 15000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Vähintään kahden ja enintään kolmen rypälelajikkeen sekoite. 

Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä. Hallitsevan rypälelajikkeen osuus korkeintaan  

 70 %.  
 – Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrekapselisuljenta. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän 

pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
1.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Ranska 

 
MARRASKUU 
hakunumero KW151115 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue Loire 
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 
saatavuus vähintään 6000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Pinot Noir (100 %). 
 – Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
1.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 
 

Rajallisen saatavuuden tuote 
 
 
MARRASKUU 
hakunumero RW151108 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue AOP/AC Bandol 
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa 
saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on 

mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.  
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
1.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Rajallisen saatavuuden tuote 
 
 
MARRASKUU 
hakunumero RW151109 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue AOP/AC Coteaux d'Aix en Provence 
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa 
saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on 

mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.  
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
1.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 

Saksa 

 
MARRASKUU 
hakunumero KW151120 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue Rheinhessen tai Pfalz 
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa 
saatavuus vähintään 12000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Portugieser tai Dornfelder. Rypälelajike mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä.  
 – Viinin tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) 

on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
18.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa  
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MARRASKUU 
hakunumero KW151121 
tuotetyyppi roseeviini 
täydentävä tuotetyyppi puolikuiva 
pakkaus 0,375 litran pullo 
tuotantoalue Rheinhessen 
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa 
saatavuus vähintään 8000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Pinot Noir. Rypälelajike on mainittava tuotteen 

etiketissä.   
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.  
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) 

on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.  
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
18.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

Valkoviinit 
 
Brasilia 
 
Rajallisen saatavuuden tuote 

 
MARRASKUU 
hakunumero RW151106 
tuotetyyppi valkoviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen etiketissä. 
 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus 

viinihappona (g/l) on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä. 

 – Vuosikerrallinen. Vuosikerta on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä sekä tuotteen etiketissä. 

 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
8.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Espanja 

 
MARRASKUU 
hakunumero KW151105 
tuotetyyppi valkoviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,375 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 5,99 euroa 
saatavuus vähintään 7000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike Albariño, Verdejo tai Verdil. 
 – DO laatuluokiteltu viini. Viinin laatuluokitus on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Vuosikerta 

2015 voidaan katsoa eduksi. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
18.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 

Portugali 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151114 
tuotetyyppi valkoviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue DOP/DOC Vinho Verde 
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 
saatavuus vähintään 15000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kierrekapselisuljenta.  
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino 

enintään 420 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.  

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
18.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Kuohuviinit 
 
Brasilia 
 
Rajallisen saatavuuden tuote 

 
MARRASKUU 
hakunumero RW151107 
tuotetyyppi kuohuviini, ei roseekuohuviini 
makeusaste g/l 0 – 12 g/l 
etikettimerkintä Brut Nature, Extra Brut tai Brut 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa 
saatavuus vähintään 480 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajike tai -lajikkeet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
8.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 
 
 
Espanja 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151104 
tuotetyyppi roseekuohuviini 
etikettimerkintä Brut 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue DO Cava 
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 
saatavuus vähintään 15000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kahden rypälelajikkeen sekoite, joista toisen on oltava Pinot Noir. 

Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.  
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
11.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Italia 

 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151111 
tuotetyyppi kuohuviini, ei roseekuohuviini 
etikettimerkintä Dolce 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue DOCG Asti 
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa 
saatavuus vähintään 15000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
11.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 
 
 
 

Ranska 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151116 
tuotetyyppi samppanja tai roseesamppanja 
etikettimerkintä Brut 
pakkaus 0,2 litran pullo 
tuotantoalue AC Champagne 
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 
saatavuus vähintään 5000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Moderni, nuorekas tyyli ja ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Tuotteen käyttöön liittyvä oheistuote katsotaan eduksi. 

Oheistuotteen tulee olla kiinnitettynä itse tuotteeseen. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta.  
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
7.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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MARRASKUU 
hakunumero KW151117 
tuotetyyppi samppanja, ei roseesamppanja 
etikettimerkintä Brut 
pakkaus 1,5 litran pullo 
tuotantoalue AC Champagne 
vähittäismyyntihinta enintään 59,90 euroa 
saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
7.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151118 
tuotetyyppi samppanja, ei roseesamppanja 
etikettimerkintä Brut 
pakkaus 0,75 litran pullo 
tuotantoalue AC Champagne 
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa 
saatavuus vähintään 15000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
7.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

Uusi-Seelanti 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151122 
tuotetyyppi kuohuviini tai roseekuohuviini 
makeusaste g/l enintään 32 g/l 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa 
saatavuus vähintään 12000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä.  
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt  
7.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa  
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Punaviinit 
 
Brasilia 
 
Rajallisen saatavuuden tuote 

 
MARRASKUU 
hakunumero RW151105 
tuotetyyppi punaviini 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa 
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen etiketissä. 
 – Vuosikerrallinen. Vuosikerta on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä sekä tuotteen etiketissä. 
 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
8.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

 

Aromatisoidut viinit 
 
Espanja 

 
MARRASKUU 
hakunumero KW151101 
tuotetyyppi aromatisoitu viini 
alkoholipitoisuus 5 – 7,5 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa 
saatavuus vähintään 25000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuote voi olla joko frizzante, helmeilevä tai kuohuva. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
11.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
  



 13 (13) 

 

 

MARRASKUU 
hakunumero KW151102 
tuotetyyppi sangria 
pakkaus 3 litran hanapakkaus 
vähittäismyyntihinta enintään 21,90 euroa 
saatavuus vähintään 15000 hanapakkausta; hanapakkauksien lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.  
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Moderni, nuorekas tyyli ja ulkoasu katsotaan eduksi.  
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
7.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 
 
 
 

Saksa 
 
MARRASKUU 
hakunumero KW151119 
tuotetyyppi aromatisoitu viini 
pakkaus 0,75 litran pullo 
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 
saatavuus vähintään 20000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuote voi olla joko frizzante, helmeilevä tai kuohuva. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
11.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2016 asti. 
22.12.2015 mennessä Alko lähettää näytepyynnöt 
11.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 

 
 

 


