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KORJAUKSET OSTOSUUNNITELMAAN 2/2013, VIINIT, OLUET, 

LONG DRINKIT 

TAMMIKUU, vakiovalikoiman rajallisesti saatavat tuotteet, viinit 
 
YHDYSVALLAT 
hakunumero   RW130109 

tuotetyyppi   valkoviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva 
pakkaus  0,75 litran lasipullo 
tuotantoalue   Kalifornia 

vähittäismyyntihinta  enintään 19,90 euroa 
saatavuus vähintään  400 pulloa 
valikoimakori   6 

muut vaatimukset  Rypälelajike Chardonnay. Sokeripitoisuus ja 
kokonaishappopitoisuus viinihappona on mainittava 
tarjouksen lisätietokentässä. Tarkempi tuotantoalue on 
mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä etu- 
etiketissä. Napa, Monterey, Santa Barbara County tai 
niiden ala-alueet voidaan katsoa eduksi. Tammitettu. 

Tammikypsytyksen pituus on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä. Mikäli hausta päätetään ostaa  
useampi kuin yksi tuote, kaikki eivät tule valikoimaan 
samaan aikaan vaan porrastetusti. Tuotteen kuva on 
liitettävä tarjoukseen. 

valikoimaantuloarvio  heinäkuu 2013 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2013 asti. 
 
 
HELMIKUU, vakiovalikoiman päätuotteet, viinit 
 

ESPANJA 
hakunumero   W130207 
tuotetyyppi   valkoviini 
täydentävä tuotetyyppi kuiva; luomuviini 
pakkaus   2 litran hanapakkaus 
vuosikerta  vuosikerta tai satovuosi mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä 
vähittäismyyntihinta  enintään 19,99 euroa 
valikoimakori   3 
muut vaatimukset  Vähintään kahden rypälelajikkeen sekoite, joista yhden 

tulee olla Verdejo. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden 
osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen isätietokentässä.  

Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Edullinen hinta 
voidaan katsoa eduksi. 

valikoimaantuloarvio  elokuu 2013 
 
 

MAALISKUU, vakiovalikoiman palvelutuotteet, viinit 
 
SAKSA 

hakunumero   PW130303 
tuotetyyppi   kuohuviini 
täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 50 g/l 
pakkaus   0,75 litran lasipullo 
tuotantoalue   Saale-Unstrut tai Sachsen 
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vähittäismyyntihinta  enintään 9,99 euroa 
valikoimakori   P 
muut vaatimukset  Tuotantoalue, rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet 

on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Sokeri-
pitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrätys-
järjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 

valikoimaantuloarvio  syyskuu 2013 
 
  

MAALISKUU, vakiovalikoiman päätuotteet, oluet 

 
hakunumero   B130305 
tuotetyyppi   ale 

täydentävä tuotetyyppi brown ale 
alkoholipitoisuus  vähintään 6,0 tilavuusprosenttia 
pakkaus   enintään 0,5 litran pullo 
alkuperämaa   Yhdysvallat  

Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 
alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 
tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta  määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
valikoimakori   4 
muut vaatimukset  Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä edustaja. 

valikoimaantuloarvio  lokakuu 2013 
 
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.3.2013 
 
 

TAMMIKUU, vakiovalikoiman päätuotteet, long drinkit 
 
hakunumero   B130104 
tuotetyyppi   vahva long drink 

täydentävä tuotetyyppi makutyyppi greippi 
alkoholipitoisuus  7 – 8 tilavuusprosenttia 
pakkaus   enintään 0,8 litran pullo, liitettävä kierrätysjärjestelmään 
alkuperämaa   alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa  

Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 
alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. 
vähittäismyyntihinta  enintään 5,99 euroa 
valikoimakori   2 
muut vaatimukset  Uusi merkki tai variantti Alkossa. 

valikoimaantuloarvio  heinäkuu 2013 
 
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2013 
 


