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YLEISTÄ

Ostosuunnitelmat vuodelle 2013

Ostosuunnitelma julkaistaan Alkon internetsivustolla kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. 
Toukokuussa 2012 julkaistussa ostosuunnitelmassa haetaan tuotteita valikoimaan vuoden 2013 
alkupuolelle. Marraskuun 2012 ostosuunnitelmassa haetaan tuotteita vuoden 2013 loppupuolelle.

Valikoimasuunnittelu perustuu asiakaskysyntään, eri asiakasryhmien tarpeisiin ja olemassa 
olevaan valikoimaan. Mikäli asiakaskysynnän rakenne muuttuu olennaisesti ennusteistamme tai 
valikoimanhallinnalliset syyt edellyttävät sitä, ostotarpeet arvioidaan uudelleen ja tästä ilmoitetaan 
Alkon internetsivustolla. 

Tietoa Alkon myynnistä

Tietoa Alkon myynnistä löytyy Alkon internetsivustolta www.alko.fi -> Tietoa Alkosta -> Tilastotietoa.
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VALIkOIMAN hALLINTA

Valikoimakoritus

Alkon vakiovalikoimaa hallitaan valikoimakorituksen avulla. Koritus yhdistää vakiovalikoiman tuotteet 
ja myymäläverkoston myymälät ja sisältää periaatteet, joiden mukaan eri myymälätyypin myymälät 
muodostavat valikoimansa. 

Tuotteen valikoimakori perustuu myynnin volyymin lisäksi asiakaskysynnän rakenteellisiin painotuksiin.  
Myymälätyypityksen ja korituksen lähtökohtana on ohjata tuotteet niihin myymälöihin, joissa niille 
on luontaista asiakaskysyntää. Myynniltään kaikkein suurimmat tuotteet pidetään kaupan kaikissa 
muissa myymälöissä paitsi viini- ja jokerimyymälöissä. Tuotteet, joiden ostajajoukko on suppea ja 
joiden valtakunnallisesta myynnistä vastaa vain pieni määrä myymälöitä, ohjataan ainoastaan näihin, 
asiakkaiden kannalta olennaisiin myymälöihin.

Alla on suuntaa-antava kuvaus tuotteiden luonteesta ja asiakasprofiilista koreittain. Valikoimakoreihin 
kuuluvat tuotteet yhdistetään myymälätyyppeihin seuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti.

1

Tuotteiden luonne Suurimenekkisimmät tuotteet – käytännössä kaikissa myymälöissä.

Asiakasprofiili Kaikki asiakkaat

Tuotteiden lukumäärä 100

2

Tuotteiden luonne Makuprofiililtaan selkeitä ja helposti lähestyttäviä tuotteita. Ulkoasultaan 
kaupallisia, suomalaiseen markkinaan sopivia ja mieleen jääviä arkituotteita.

Asiakasprofiili Vakiintuneet asiakkaat – hinta ja tuttuus tärkeitä.

Tuotteiden lukumäärä Noin 450

3

Tuotteiden luonne Makuprofiililtaan moniulotteisempia tuotteita, kuitenkin helposti lähestyttäviä. 
Innovatiivisuus, modernius, brändit ja kaupallisuus korostuvat ulkoasussa.

Asiakasprofiili Vakiintuneet asiakkaat ja kokeilijat – hinta, ulkoasu ja tuotemerkki ovat 
tärkeitä.

Tuotteiden lukumäärä Noin 580

4

Tuotteiden luonne Makuprofiililtaan tuotetyypille ominaisia. Brändi, innovatiivisuus, kaupallisuus, 
alueellisuus ja luokitus korostuvat. 

Asiakasprofiili Trendien seuraajat ja ruoka- ja juomaharrastajat –  lukevat ja kuuntelevat 
suosituksia.

Tuotteiden lukumäärä Noin 530

5

Tuotteiden luonne Klassisuus korostuu. Alueellisuus, luokitus, tyypillisyys ja kansainvälinen 
arvostus.

Asiakasprofiili Nautiskelijat, harrastelijat – tuotteiden arvostelut ja tunnettuus tärkeää.

Tuotteiden lukumäärä Noin 380

6

Tuotteiden luonne Rajallisen saatavuuden kertaostot

Asiakasprofiili Juomaharrastajat – syvällistä tuotetietämystä, tuottajan ja tuotteen tunnettuus 
ja mm. vuosikerta-arviot tärkeitä.

Tuotteiden lukumäärä Noin 200

A

Tuotteiden luonne Erikoistuotteet vain Arkadian myymälän (2102) valikoimissa – kansainvälinen 
saatavuus on erittäin rajallinen.

Asiakasprofiili Juomaharrastajat – haluavat edelleen syventää tuotetietämystään, ostavat 
viinejä sijoitus- tai keräilykohteina.

Tuotteiden lukumäärä Noin 100 kerrallaan

K

Tuotteiden luonne Kausituotteet – myynnissä vain rajallisen ajan

Asiakasprofiili kaikki asiakkaat

Tuotteiden lukumäärä Vaihtelee sesongeittain

P

Tuotteiden luonne Pienimenekkiset palvelutuotteet – valikoimissa monipuolisuuden vuoksi

Asiakasprofiili Erikoissegmenttien tuotteista kiinnostuneet asiakkaat

Tuotteiden lukumäärä Noin 300
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Myymälätyypit

Myymälät on jaettu valikoiman hallinnan kannalta yhdeksään tyyppiin myyntivolyymien, myynnin 
rakenteen, paikallisten ja alueellisten kysyntä- ja liikepaikkatekijöiden sekä asiakaspalvelunäkökohtien 
perusteella:

Erikois- ja plusmyymälöissä myynnin rakenne on erilainen kuin muissa myymälöissä. Näissä 
myymälöissä sekä viinien että väkevien myynti painottuu laajempaan valikoimaan ja kalliimpiin hinta- 
ja tuoteryhmiin. Jokerimyymälät ovat kooltaan poikkeuksellisen pieniä ja sesonkimyymälöissä on 
voimakas myynnin kausivaihtelu. Arkadian lippulaivamyymälä kuuluu myymälätyyppiin laaja plus.
Myymälät seuraavat säännöllisesti myyntiään ja poistavat kuukausittain valikoimistaan heikoimmin 
myyvät tuotteet. Korituksen mukaiset pakolliset tuotteet pidetään kuitenkin valikoimissa vähintään 
12 kuukauden ajan.

Myymälätyypit tarkistetaan ja päivitetään kerran vuodessa. 

Vakiovalikoiman kehitys

Alla olevassa taulukossa on esitetty hinnaston juomamerkkien määrän kehitys vuosina 2008 – 2012.  
Uusien ja poistuneiden tuotteiden sarakkeissa olevat luvut sisältävät myös lisäpullokoot. Vuoden 2010 
– 2012 luvut sisältävät myös Arkadian myymälän A-korin tuotteet.

Myymälätyyppi Myymälöitä noin Valikoimakorit

Perus 77 1 2

Perus + 32 1 3

Sesonki 48 1

Normaali 105 1 2 3

Normaali + 21 1 3 4

Laaja 34 1 2 3 4

Laaja + 11 1 3 4 5 6

Erikois 7 5 6

Jokeri 15

Ostosuunnitelmassa hakujen määrä on pääosin linjassa valikoimasta ennakoitujen poistumien kanssa.

 2008 2009 2010 2011 2012 
(12.11.)

Juomamerkkejä
valikoimassa 31.12. 2.217 2.218 2.253 2.371 2.309

Uudet tuotteet 
(sis. eri pullokoot) 473 469 621 712 738

Poistuneet tuotteet
(sis. eri pullokoot) 409 437 713 712 692
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Uutuudet–esite 

Uusia tuotteita tulee vakiovalikoimaan viikoittain läpi vuoden lukuun ottamatta joulukuuta, joka 
rauhoitetaan asiakaspalvelulle.

Uutuudet-esite julkaistaan 10 kertaa vuonna 2013. Kutakin esitettä varten tarvittavan tuotemateriaalin 
on oltava Alkossa alla olevan aikataulun mukaisesti. 

* Tuotetietolomakkeen ja mahdollisten tuotetietokorjausten on oltava Alkossa tämän aikataulun 
mukaisesti. 

Tuotteiden myynti alkaa Materiaalin* toimitus viimeistään Esite ilmestyy

14.1. – 9.2. 27.11.2012 1.2.2013

10.2. – 9.3. 25.12.2012 1.3.2013

10.3. – 9.4. 6.2.2013 2.4.2013

10.4. – 9.5. 4.3.2013 2.5.2013

10.5. – 9.6. 29.3.2013 1.6.2013

10.6. – 9.8. 3.5.2013 1.7.2013

10.8. – 9.9. 8.7.2013 2.9.2013

10.9. – 9.10. 6.8.2013 1.10.2013

10.10. – 9.11. 3.9.2013 1.11.2013

10.11. – 9.12. 2.10.2013 2.12.2013
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OSTOSUUNNITELMAN hAkUkATEgOrIAT

Päätuotteet (W, B ja S)

Päätuotteet ovat vakiovalikoiman normaalituotteita, joilta edellytetään minimimyyntivaatimuksen 
täyttymistä.

Palvelutuotteet (P)

Palvelutuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joilta ei edellytetä vuositason minimyyntivaatimukseen 
yltämistä, mutta joita Alko pitää myynnissä valikoiman monipuolisuuden ja edustavuuden vuoksi. 
Palvelutuotteet valitaan Alkon vakiovalikoimaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos 
tavarantoimittaja haluaa osallistua tarjouskilpailuun Alkon valikoimassa olevalla palvelutuotteellaan, 
hänen tulee tehdä tuotteesta uusi tarjous ostosuunnitelmassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Haussa 
mahdollisesti ilmoitettu vähimmäissaatavuus on viitteellinen, ei tae ostomäärästä. Ostetun tuotteen 
tilausmäärät muodostuvat asiakaskysynnän mukaan.
 

rajallisesti saatavat tuotteet (r)

Rajallisen saatavuuden tuotteet ovat aina kertaostoja, joita ostetaan vain sovittu määrä. 
Myymälätoimitukset tulee lopettaa, kun sovittu määrä on toimitettu.
Rajallisen saatavuuden hauissa mahdollisesti ilmoitettu vähimmäissaatavuus saattaa poiketa 
lopullisesta ostomäärästä. Tuotteiden saatavuus myyntiyksikköinä (kpl) on aina ilmoitettava 
tarjouksessa.
 
Rajallisesti saatavien tuotteiden konsepti sisältää seuraavat tuotekokonaisuudet:
– rajallisesti saatavat tuotteet, valikoimakorin 6 myymäläjakelu
– rajallisesti saatavat tuotteet, asiakasvaraukset tai arvonta, jos varaukset ylittävät saatavuuden
– rajallisesti saatavat tuotteet, vain lippulaivamyymälään ostettavat tuotteet 

Valikoimakori 6
– tuotteen saatavuus tuoteryhmästä riippuen noin sadasta pullosta ylöspäin
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja/erikoistuote
– tuo lisäarvoa vakiovalikoimaan
– ostomäärä vastaa noin kuuden kuukauden tarvetta

Asiakasvaraukset tai arvonta
– tuotteen saatavuus noin 50 – 300 pulloa
– oletettu kysyntä Suomessa suurempi kuin tuotteen saatavuus
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja
– ns. kulttiviini/keräilykohde

Vain lippulaivamyymälään ostettavat tuotteet (valikoimakori A)
– rajallinen saatavuus
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja/tuote
– ns. kulttituote/keräilykohde
– erikoismyymälän valikoimaan lisäarvoa tuova tuote
– erikoistuote omassa kategoriassaan, esimerkiksi harvinainen lajike, tuotetyyppi, tms.

Rajallisesti saatavien tuotteiden haut aikatauluineen ovat kukin oman tuoteryhmänsä alla 
ostosuunnitelmassa. Niiden lisäksi rajallisen saatavuuden tuotteita haetaan jonkin verran myös 
erillishakuina Alkon internetsivustolla. Erittäin rajallisesti saatavia, kansainvälisesti tunnettuja tai 
erikoistuotteita voi tarjota vuonna 2013 kiinteään hakunumeroon r2013. Tarjouksista on kuitenkin 
ennen tarjouksen tekemistä neuvoteltava vastaavan ostajan kanssa.  Näiden tarjousten perusteella 
ostetut tuotteet menevät pääsääntöisesti joko varattaviksi tuotteiksi tai A-koriin.
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Muut tuotteet (U)

Alko hakee myös tuotteita, jotka ovat aivan uuden tyyppisiä tai joiden pakkauskoko tai -tyyppi on uusi 
Alkon valikoimassa. Nämä haut sisältyvät ostosuunnitelmaan tai löytyvät sivuston kohdasta www.alko.
fi/tavarantoimittajille > Tuotehaut > Ostosuunnitelman lisähaut.
 

kausituotteet (k)

Kausituotteiden käsittelyprosessi on tavanomaista nopeampi, ja otettaessa tuote valikoimaan sovitaan 
myös sen valikoimasta poistamisesta kauden jälkeen. Tarkemmat aikataulut ja mahdolliset muut 
kausituotehaut hakukriteereineen ilmoitetaan Alkon internetsivustolla. 

Alustavat kausituotteiden hakuaikataulut:

Tuoteryhmä hakukuukausi Valikoimaan-
tulokuukausi

Jakelu päättyy

Riistaviini 1/2013 8/2013 lokakuun lopulla

Riistaolut 1/2013 8/2013 lokakuun lopulla

Jouluviini 2/2013 10/2013 vko 52/2013

Glögit 2/2013 10/2013 vko 52/2013

Glühwein 2/2013 10/2013 vko 13/2014

Pääsiäis-/ kevätolut 2014 3/2013 3/2014 vko 17/2014

Kesäolut 2014 6/2013 5/2014 vko 35/2014

Kesäsiideri 2014 6/2013 5/2014 vko 35/2014

Beaujolais Nouveau & Nouveau Villages 8/2013 11/2013 kysynnän mukaan

Oktoberfest-olut 2014 9/2013 8/2014 vko 42/2014

Kesäväkevät 9/2013 5/2014 vko 35/2014

Kesäviinit ja viinijuomat (kesä 2014) 10 & 11/2013 5/2014 8 & 9/2014

Kesäkauden long drinkit (kesä 2014) 10/2013 5/2014 vko 35/2014

Jouluolut 2014 11/2013 11/2014 vko 52/2014

Talviolut 2014 11/2013 11/2014 vko 4/2015

Joulusiideri 2014 11/2013 11/2014 vko 4/2015

Vuoden 2013 kausilahjapakkausten tarjousaikataulut ja ohjeet julkaistaan Alkon internetsivustolla 
helmikuun 2013 aikana.
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LISÄTIETOJA hAkUJEN SISÄLLÖSTÄ

Alkuperämaa 
Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa alkoholijuoma on pääosin valmistettu tai tuotettu.

Merkin/reseptiikan alkuperämaa
Panimotuotteissa alkuperämaalla tarkoitetaan maata tai aluetta, josta tuotteen merkki/reseptiikka on 
lähtöisin tai josta tuote tyypillisesti tunnetaan. Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 
alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa (tarjouksen) lisätietokentässä. Tuotantolaitos 
valmistusmaassa ilmoitetaan sille varatussa kentässä.

Valmistusmaa
Maa, jossa tuote on valmistettu. Valmistuksena ei tässä yhteydessä pidetä alkoholijuoman 
vähäistä käsittelyä/jatkojalostusta, kuten esimerkiksi pullotusta, suodatusta, lisäaineen lisäämistä 
tai laimentamista, koska ne eivät olennaisesti muuta juoman laatua. Myöskään kahden nesteen 
sekoittamista keskenään ei pidetä valmistuksena. 

Euroopan uudet suojatut alkuperämerkinnät
EU-laki vuodelta 2009 koskee kaikkia viinintuottajajäsenvaltioita. Alko on tietoinen, että siirtyminen 
uusiin merkintöihin on alkanut ja siirtymävaiheessa esiintyy uusia ja vanhoja merkintöjä. Vaikka 
hauissa ei olisi erikseen mainittu molempia merkintöjä, hyväksymme kummatkin samaa laatuluokkaa 
kuvaavat merkintätavat. Epäselvissä tapauksissa tarjoajan tulee ottaa yhteyttä vastaavaan ostajaan. 

Kaupallisuus
Kaupallisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavia tekijöitä: tuotteen hinta, 
ympäristönäkökohdat, makuprofiili, kohderyhmä ja tuotteen ulkoasu.

Kestävä kehitys
Ympäristöystävällisyydellä ja eettisyydellä on tärkeä merkitys. Suomalaiset kuluttajat ovat yhä 
enemmän ottaneet omikseen kestävää kehitystä tukevat tuotteet (mm. luomu- ja Eettisen kaupan 
–tuotteet). Myös Alko kokee nämä asiat tärkeiksi ja tavoittelee valikoimassa olevien kestävää kehitystä 
tukevien tuotteiden määrän nostamista. 

Kestävää kehitystä tukevat tuotteen ominaisuudet on perusteltava tarjouksen lisätietokentässä, ja 
pyydettäessä on toimitettava viralliset sertifikaatit ja/tai todistukset.

Alko tukee ympäristönäkökulmaa kannustamalla tuotteiden liittämistä kierrätysjärjestelmään. 
Tästä syystä lähes kaikissa korin 2 hauissa vaatimuksena on tarjottavan tuotteen liittäminen 
kierrätysjärjestelmään ja vastaavasti korin 3 hauissa kierrätysjärjestelmään liittäminen voidaan katsoa 
eduksi.

Tuotteen pakkauksen paino on varsin merkittävä osa tuotteen ympäristökuormitusta, ja Alko haluaa 
tukea siirtymistä kevyempiin pakkauksiin. Siksi mm. useissa viinien hauissa mainitaan, että kevyempi 
pakkaus voidaan katsoa eduksi. Kevyemmän pakkauksen (0,75 litran viinipullo) rajaksi on määritetty 
430 grammaa. Jotta kevyempi pakkaus voitaisiin katsoa eduksi, tyhjän pullon paino on mainittava 
tarjouksen lisätietokentässä.  

Lisätietoja tuotteiden tarjoamisesta löytyy Alkon valikoimaanotto-ohjeesta  
www.alko.fi/valikoimaanottomenettely.  
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PANIMOTUOTTEET

Tuotehakujen yhteenveto

hakukuukausi hakunumero Juomatyyppi Maa/alue
tammikuu B130101 lager Pohjoismaat

B130102 vahva lager Saksa

B130103 siideri Suomi

B130104 vahva long drink alkuperämaa ei määrätty

PB130101 pils Suomi

PB130102 siideri Suomi

RB130101 gueuze Belgia

RB130102 ale-tyylinen olut Yhdysvallat

UB130101 lager Suomi
helmikuu B130201 lager muu kuin Itä-Eurooppa

B130202 lager Yhdysvallat

B130203 tumma lager Itä-Euroopan maa, muu kuin Tsekki

B130204 vahva lager Baltian maat

B130205 ale Iso-Britannia

B130206 vehnäolut Saksa

B130207 siideri, maustettu marjapohjainen Suomi

B130208 mojito, ready-to-serve alkuperämaa ei määrätty

B130209 long drink Suomi

B130210 long drink Suomi

PB130201 ale Suomi

RB130201 imperial stout/porter Pohjoismaat
maaliskuu B130301 lager Itä-Eurooppa

B130302 pils Ruotsi

B130303 imperial porter/imperial stout Suomi

B130304 ale, luomu alkuperämaa ei määrätty

B130305 ale Yhdysvallat

B130306 siideri Ranska

B130307 inkiväärillä maustettu rtd alkuperämaa ei määrätty

RB130301 wheat ale alkuperämaa ei määrätty
huhtikuu B130401 vahva lager Suomi

B130402 ale Yhdysvallat

B130403 vahva lager Tsekki

PB130401 erikoisviljaolut Suomi

PB130402 inkiväärillä maustettu olut alkuperämaa ei määrätty
toukokuu B130501 tumma lager Suomi

B130502 stout & porter -tyylinen olut Baltian maat

RB130501 pintahiivaolut, 2012 palkittu olut alkuperämaa ei määrätty

RB130502 pohjahiivaolut, 2012 palkittu olut alkuperämaa ei määrätty
kesäkuu B130601 vahva lager Iso-Britannia

B130602 ale Belgia

RB130601 ale Iso-Britannia



OSTOSUUNNITELMA  2/2013 11

Oluet

Valikoimaan haettavat päätuotteet
 
TAMMIKUU
hakunumero B130101
tuotetyyppi lager
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,9 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Pohjoismaat, alkuperämaa mainittava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2013

TAMMIKUU
hakunumero B130102
tuotetyyppi vahva lager
täydentävä tuotetyyppi doppelbock
alkoholipitoisuus yli 6,6 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Saksa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tunnettu tyylinsä edustaja. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 
 katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2013

HELMIKUU
hakunumero B130201
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,9 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa muu kuin Itä-Eurooppa, alkuperämaa mainittava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset Kansainvälisesti tunnettu lager-olut. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 Alkuperämaa mainittava tarjouksessa. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen 
 voidaan katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013

HELMIKUU
hakunumero B130202
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,9 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,7 litraa
alkuperämaa Yhdysvallat
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset käsityöläisolut (crafted beer)
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013
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HELMIKUU
hakunumero B130203
tuotetyyppi tumma lager
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Itä-Euroopan maa, muu kuin Tsekki, alkuperämaa mainittava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset Alkuperämaa mainittava tarjouksessa. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013

HELMIKUU
hakunumero B130204
tuotetyyppi vahva lager
täydentävä tuotetyyppi vaalea tai tumma
alkoholipitoisuus vähintään 7,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Baltian maat, alkuperämaa mainittava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 
 tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset Alkuperämaa mainittava tarjouksessa. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013

HELMIKUU
hakunumero B130205
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi IPA
alkoholipitoisuus yli 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee
 tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
muut vaatimukset Tunnettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013

HELMIKUU
hakunumero B130206
tuotetyyppi vehnäolut
täydentävä tuotetyyppi dunkelweizen
alkoholipitoisuus yli 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Saksa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 
 tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset Tunnettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013
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MAALISKUU
hakunumero B130301
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,9 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa, liitettävä kierrätysjärjestelmään
alkuperämaa Itä-Eurooppa, alkuperämaa mainittava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 2
muut vaatimukset Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. Alkuperämaa mainittava tarjouksessa.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.3.2013

MAALISKUU
hakunumero B130302
tuotetyyppi pils
alkoholipitoisuus yli 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Ruotsi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 
 tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.3.2013

MAALISKUU
hakunumero B130303
tuotetyyppi imperial porter/imperial stout
täydentävä tuotetyyppi maustettu
alkoholipitoisuus yli 7,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 
 tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset Tunnettu merkki.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.3.2013

MAALISKUU
hakunumero B130304
tuotetyyppi ale, luomu
alkoholipitoisuus vähintään 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee
 tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset Muu oluttyyppi kuin IPA/double IPA. Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä 
 edustaja.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.3.2013
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MAALISKUU
hakunumero B130305
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi brown ale
alkoholipitoisuus vähintään 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 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

HUHTIKUU
hakunumero B130401
tuotetyyppi vahva lager
täydentävä tuotetyyppi vaalea tai tumma
alkoholipitoisuus yli 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran pullo tai tölkki
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 100 000 litraa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Vahvempi alkoholiprosentti voidaan katsoa eduksi. Edullinen hinta voidaan 
 katsoa eduksi. Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, 
 kaikki eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti esimerkiksi 
 syys- ja marraskuussa. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa 
 eduksi. 
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2013

HUHTIKUU
hakunumero B130402
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi IPA
alkoholipitoisuus yli 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Yhdysvallat
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
muut vaatimukset Tunnettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2013
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HUHTIKUU
hakunumero B130403
tuotetyyppi vahva lager
alkoholipitoisuus yli 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa, liitettävä kierrätysjärjestelmään
alkuperämaa Tsekki
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 5,79 euroa/litra
valikoimakori 2
muut vaatimukset Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2013

TOUKOKUU
hakunumero B130501
tuotetyyppi tumma lager
alkoholipitoisuus 4,8 – 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,6 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tumma lager-olut ilman bock-termiä nimessä/etiketissä. Edullinen hinta 
 voidaan katsoa eduksi. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa 
 eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2013

TOUKOKUU
hakunumero B130502
tuotetyyppi stout & porter -tyylinen olut
alkoholipitoisuus vähintään 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo, liitettävä kierrätysjärjestelmään
alkuperämaa Baltian maat, alkuperämaa mainittava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 2
muut vaatimukset Tunnettu tyylinsä edustaja. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.5.2013

KESÄKUU
hakunumero B130601
tuotetyyppi vahva lager
alkoholipitoisuus vähintään 8,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.6.2013
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KESÄKUU
hakunumero B130602
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi strong ale: vaalea
alkoholipitoisuus vähintään 8,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Belgia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset Arvostettu tyylinsä edustaja. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 
 katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.6.2013

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PB130101
tuotetyyppi pils
täydentävä tuotetyyppi luomuolut; pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus 5 – 6 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2013

HELMIKUU
hakunumero PB130201
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi IPA; pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus vähintään 6 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
muut vaatimukset Voidaan ostaa useampi tuote. Mikäli näin tehdään tulevat tuotteet 
 valikoimaan porrastetusti elo-syyskuussa. Uusi tuottaja Alkon valikoimassa 
 voidaan katsoa eduksi.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013
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HUHTIKUU
hakunumero PB130401
tuotetyyppi erikoisviljaolut
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus yli 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2013

HUHTIKUU
hakunumero PB130402
tuotetyyppi inkiväärillä maustettu olut
alkoholipitoisuus yli 2,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
muut vaatimukset Alkoholipitoisuudeltaan yli 4,7 tilavuusprosentin tuote voidaan katsoa 
 eduksi. 
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.4.2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RB130101
tuotetyyppi gueuze
alkoholipitoisuus vähintään 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Belgia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2013 asti.



OSTOSUUNNITELMA  2/2013 18

TAMMIKUU
hakunumero RB130102
tuotetyyppi ale-tyylinen olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Yhdysvallat
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Crafted brewery -tuote. Tarkka oluttyyppi on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä tai sen tulee ilmetä nimestä (IPA, amber, double IPA, pale 
 ale jne.). Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki 
 eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti syys- lokakuussa.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.

HELMIKUU
hakunumero RB130201
tuotetyyppi Imperial stout/porter
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus vähintään 8,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Pohjoismaat, alkuperämaa mainittava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki eivät tule 
 valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti loka- marraskuussa.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.2.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

MAALISKUU
hakunumero RB130301
tuotetyyppi wheat ale
alkoholipitoisuus vähintään 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa, pullojen lukumäärä 
 ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2013 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RB130501
tuotetyyppi pintahiivaolut, 2012 palkittu olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa, vähintään 2000 pulloa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Meriitin/palkinnon tulee ilmetä tarjouksesta.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RB130502
tuotetyyppi pohjahiivaolut, 2012 palkittu olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa, vähintään 2000 pulloa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Meriitin/palkinnon tulee ilmetä tarjouksesta.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

KESÄKUU
hakunumero RB130601
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi strong ale, vuosikerta 2013
alkoholipitoisuus yli 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 2000 pulloa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Tuotteen sopivuus koriprofiiliin ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle 
 on perusteltava tarjouksen lisätietokentässä. Lahjaksi soveltuva pakkaus 
 voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.6.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.
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Uusi tuote- tai pakkaustyyppi (U)

TAMMIKUU
hakunumero UB130101
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus 5,2 tilavuusprosenttia
pakkaus 15 x 0,33 l tölkki, liitettävä kierrätysjärjestelmään
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 24,99 euroa
saatavuus vähintään 200 000 litraa
valikoimakori 2
muut vaatimukset Lisämonipakkaus valikoimassa olevalle tuotemerkille. Mikäli yksittäinen 
 tölkki ei ole valikoimassa, tulee sille tehdä oma tarjouksensa 
 monipakkauksen lisäksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2013

Siiderit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero B130103
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi brittityylinen siideri, kuiva
alkoholipitoisuus yli 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 100 000 litraa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tunnettu suomalaisille kuluttajille. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2013

HELMIKUU
hakunumero B130207
tuotetyyppi siideri, maustettu marjapohjainen
alkoholipitoisuus yli 7,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,8 litraa, liitettävä kierrätysjärjestelmään
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 7,73 euroa/litra
saatavuus vähintään 100 000 litraa
valikoimakori 2
muut vaatimukset Tunnettu suomalaisille kuluttajille. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013
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MAALISKUU
hakunumero B130306
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi päärynäsiideri, poire
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litraa
alkuperämaa Ranska
 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. Edullinen hinta 
 voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.3.2013

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PB130102
tuotetyyppi siideri
alkoholipitoisuus enintään 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,40 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Uusi merkki tai variantti Alkossa. Tunnettu suomalaisille kuluttajille.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.1.2013

Long drinkit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero B130104
tuotetyyppi vahva long drink
täydentävä tuotetyyppi makutyyppi greippi
alkoholipitoisuus 7 – 8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 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
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HELMIKUU
hakunumero B130208
tuotetyyppi mojito, ready-to-serve
täydentävä tuotetyyppi etyylipohjainen
alkoholipitoisuus 10 – 14,9 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 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 13,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013

HELMIKUU
hakunumero B130209
tuotetyyppi long drink
täydentävä tuotetyyppi makutyyppi karpalo
alkoholipitoisuus 5,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 6 x 0,33 l tölkki
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 12,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tunnettu suomalaisille kuluttajille. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen 
 voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013

HELMIKUU
hakunumero B130210
tuotetyyppi long drink
täydentävä tuotetyyppi vodkapohjainen, maustettu ready-to-drink -juoma
alkoholipitoisuus 4,0 – 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,25 litran tölkki
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen 
 voidaan katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.2.2013

MAALISKUU
hakunumero B130307
tuotetyyppi inkiväärillä maustettu rtd
alkoholipitoisuus yli 5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.3.2013
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VIINIT

Tuotehakujen yhteenveto

hakukuukausi hakunumero Juomatyyppi Maa/alue
tammikuu W130101 punaviini Argentiina

W130102 punaviini Australia

W130103 valkoviini Australia

W130104 punaviini Chile

W130105 punaviini Etelä-Afrikka

W130106 valkoviini Etelä-Afrikka

W130107 valkoviini Etelä-Afrikka

W130108 kuohuviini Italia

W130109 punaviini Italia

W130110 valkoviini Itävalta

W130111 samppanja tai roseesamppanja Ranska

W130112 valkoviini Ranska

W130113 valkoviini Ranska

W130114 valkoviini Ranska

W130115 valkoviini Saksa

W130116 punaviini Yhdysvallat

PW130102 alkoholiton kuohuviini Espanja, Saksa

PW130103 punaviini Israel

PW130104 valkoviini Israel

PW130105 valkoviini Italia

PW130106 sake Japani

PW130107 valkoviini Kreikka

PW130108 valkoviini Ranska

RW130101 punaviini Chile

RW130102 punaviini Chile

RW130103 punaviini Espanja

RW130104 valkoviini Espanja

RW130105 punaviini Etelä-Afrikka

RW130106 valkoviini Etelä-Afrikka

RW130107 valkoviini Itävalta

RW130108 valkoviini Saksa

RW130109 valkoviini Yhdysvallat

RW130110 punaviini Yhdysvallat



OSTOSUUNNITELMA  2/2013 24

helmikuu W130201 punaviini Argentiina

W130202 valkoviini Argentiina

W130203 punaviini Australia

W130204 punaviini Australia

W130205 valkoviini Chile

W130206 valkoviini Chile

W130207 valkoviini Espanja

W130208 punaviini Etelä-Afrikka

W130209 punaviini Italia

W130210 punaviini Italia

W130211 valkoviini Italia

W130212 valkoviini Itävalta

W130213 roseeviini Itävalta

W130214 punaviini Portugali

W130215 punaviini Uusi-Seelanti

W130216 punaviini Uusi-Seelanti

W130217 punaviini Yhdysvallat

W130218 roseeviini Yhdysvallat

PW130201 punaviini Etelä-Afrikka

PW130202 punaviini Ranska

PW130203
alkoholiton hedelmäkuohuviini/
alkoholiton hiilihapotettu 
hedelmäviini

Suomi

PW130204 punaviini Uruguay

RW130201 punaviini Argentiina

RW130202 kuohuviini Brasilia

RW130203 punaviini Italia

RW130204 valkoviini Portugali

RW130205 punaviini Saksa

maaliskuu W130301 punaviini Argentiina

W130302 punaviini Chile

W130303 punaviini Chile

W130304 roseeviini Espanja

W130305 valkoviini Etelä-Afrikka

W130306 punaviini Italia

W130307 valkoviini Saksa

W130308 punaviini Yhdysvallat

PW130301 punaviini Espanja

PW130302 valkoviini Ranska

PW130303 kuohuviini Saksa

RW130301 kuohuviini Argentiina

RW130302 punaviini Argentiina

RW130303 punaviini Chile

RW130304 punaviini Italia

RW130305 punaviini Itävalta

RW130306 valkoviini Unkari
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huhtikuu W130401 punaviini Argentiina

W130402 punaviini Argentiina

W130403 kuohuviini Australia

W130404 punaviini Chile

W130405 punaviini Espanja

W130406 punaviini Espanja

W130407 punaviini Etelä-Afrikka

W130408 punaviini Etelä-Afrikka

W130409 valkoviini Italia

W130410 punaviini Itävalta

W130411 punaviini Portugali

W130412 samppanja Ranska

W130413 punaviini Ranska

W130414 valkoviini Uusi-Seelanti

PW130401 punaviini Ranska

PW130402 valkoviini Saksa

PW130403 valkoviini Sveitsi

RW130401 valkoviini Itävalta

RW130402 punaviini Itävalta

RW130403 punaviini Kanada

RW130404 punaviini Kroatia

RW130405 valkoviini Saksa

RW130406 valkoviini Saksa

toukokuu W130501 punaviini Portugali

W130502 punaviini Yhdysvallat

PW130501 Alkoholiton kuohuviini tai 
kuohuva rypälemehu Italia, Saksa

PW130502 punaviini Unkari

RW130501 punaviini Argentiina

RW130502 punaviini Chile

RW130503 punaviini Espanja

RW130504 kuohuviini Espanja

RW130505 punaviini Italia

RW130506 valkoviini Italia

RW130507 punaviini Italia

RW130508 valkoviini Itävalta

RW130509 punaviini Kreikka

RW130510 punaviini Portugali

RW130511 valkoviini Unkari



OSTOSUUNNITELMA  2/2013 26

ArgentiinA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130101
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo, liitettävä kierrätysjärjestelmään
tuotantoalue Mendoza
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset Rypälelajike Malbec (100 %). Kierrekapselisuljenta. Edullinen hinta voidaan
 katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kevyempi pullo 
 voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän 
 pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130201
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Mendoza
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Neljän tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava Malbec. 
 Malbecin osuuden on oltava vähintään 40 prosenttia, mutta enintään 70 
 prosenttia. Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Luomuviini voidaan 
 katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130202
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Uco Valley
vuosikerta ei vanhempi kuin 2012
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Sauvignon Blanc (100 %). Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 
 Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino enintään 430 g).
 Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen 
 voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

MAALISKUU
hakunumero W130301
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Salta
vuosikerta vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Vähintään kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava Malbec. 
 Hallitsevan rypälelajikkeen osuus ei saa ylittää 80 prosenttia. Rypälelajikkeet 
 ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva 
 on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013



OSTOSUUNNITELMA  2/2013 27

HUHTIKUU
hakunumero W130401
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue San Juan
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Malbec. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130402
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava 
 Tempranillo. Tempranillon osuuden on oltava vähintään 30 prosenttia. 
 Hallitsevan rypälelajikkeen osuus ei saa ylittää 70 prosenttia. 
 Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Kierrekapselisuljenta. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen. Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon 
 paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 
 katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HELMIKUU
hakunumero RW130201
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue San Juan
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Syrah/Shiraz (100%). Tuotantoalue Pedernal voidaan katsoa 
 eduksi, ja tällöin alue on mainittava etuetiketissä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.2.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2013 asti.
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MAALISKUU
hakunumero RW130301
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut tai extra brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Perinteisellä menetelmällä valmistettu kuohuviini, mikä on mainittava 
 etuetiketissä. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä.Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.

MAALISKUU
hakunumero RW130302
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Tupungato, Tunuyán tai San Carlos 
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 34,90 euroa
saatavuus vähintään 300 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Malbec (100 %). Tuotantoalue ja mahdollinen tarkempi 
 ala-alue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä etiketissä. Ns. 
 palstaviini katsotaan eduksi, tällöin palsta on mainittava nimeltä 
 tarjouksen lisätietokentässä sekä etuetiketissä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW130501
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 39,90 euroa
saatavuus vähintään 300 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Vähintään kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava Cabernet 
 Sauvignon, Cabernet Franc ja Merlot, ja jonkin näistä lajikkeista on 
 dominoitava seosta. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Puinen kuljetuspakkaus tai puinen 
 lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.
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AustrAliA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130102
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Yarra Valley
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Pinot Noir. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero W130103
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Clare Valley
vähittäismyyntihinta enintään 17,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Riesling. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130203
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Central Ranges
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Grenachen ja Mourvèdren sekoite. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja 
 niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva 
 on liitettävä tarjoukseen. Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130204
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Clare Valley
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Malbec. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130403
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Metallinen kierrekapselisuljenta. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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BrAsiliA

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HELMIKUU
hakunumero RW130202
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 22,90 euroa
saatavuus vähintään 500 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Perinteisellä menetelmällä valmistettu kuohuviini. Tuotantoalue, 
 rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä.Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.2.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2013 asti.

Chile

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130104
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 5,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Syrah/Shiraz. Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi. Luomuviini 
 voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
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HELMIKUU
hakunumero W130205
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini, kuiva
pakkaus 2 litran hanapakkaus
vuosikerta vuosikerta tai satovuosi mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Sauvignon Blancin ja yhden muun rypälelajikkeen sekoite. Sauvignon 
 Blancin osuus enintään 80 prosenttia. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja 
 niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus 
 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Pakkauksen tulee olla 
 muodoltaan samankaltainen kuin nykyvalikoimassa olevat pakkaukset. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Edullinen hinta voidaan katsoa 
 eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130206
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini, kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Casablanca Valley tai San Antonio Valley
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Chardonnay. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino enintään 430 
 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotantoalue ja rypälelajike on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Kierrekapselisuljenta. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa 
 eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

MAALISKUU
hakunumero W130302
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Grenache, lajikeviini. Jos tuote ei kuitenkaan ole 
 100-prosenttinen Grenache, lajikkeet osuuksineen on mainittava 
 tarjouksen  lisätietokentässä. Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

MAALISKUU
hakunumero W130303
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Maule Valley
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Vähintään kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava Carignan 
 ja/tai Malbec. Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
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HUHTIKUU
hakunumero W130404
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Curico Valley
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava Syrah ja Malbec. 
 Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Kierrekapselisuljenta. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW130101
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Maule Valley
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Vigno Carignan, minkä tulee ilmetä tuotteen etuetiketistä. Rypälelajikkeet
 osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Köynnösten ikä 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

TAMMIKUU
hakunumero RW130102
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Colchagua Valley tai Cachopoal Valley
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 800 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Carmenère. Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2013 asti.
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MAALISKUU
hakunumero RW130303
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue Maipo Valley tai Rapel Valley
vuosikerta vuosikerrallinen, vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Vähintään kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava Cabernet 
 Sauvignon ja Carmenère. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet 
 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.10.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW130502
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Curico Valley tai Maule Valley
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Syrahin/Shirazin ja yhden muun rypälelajikkeen sekoite. Sekoitteen täytyy 
 olla Alkon vakiovalikoiman Chilen viinien valikoimasta puuttuva sekoite. 
 Rypälelajikkeiden tulee olla merkittynä etikettiin. Tuotantoalue, 
 rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Syrahin osuuden tulee olla vähintään 50 %. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

espAnjA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HELMIKUU
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 Verdelho.
 Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
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MAALISKUU
hakunumero W130304
tuotetyyppi roseeviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 10 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Catalunya
vuosikerta vuosikerta tai satovuosi mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Carinenan ja Garnacha Tintan sekoite. Rypälelajikkeet ja niiden osuudet 
 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Kierrekapselisuljenta. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen. Luomuviini voidaan katsoa eduksi. Kierrätysjärjestelmään 
 kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130405
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo, liitettävä kierrätysjärjestelmään
tuotantoalue DO Calatayud, DO Campo de Borja tai DO Cariñena
vähittäismyyntihinta enintään 8,49 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset Rypälelajikkeet osuuksineen sekä sekä viinin laatuluokitus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko 
 valikoimassa olevalle tuotteelle. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130406
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi crianza
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Rioja
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tarkempi tuotantoalue Rioja Alta: viiniin käytetyt rypäleet vain tältä ala-
 alueelta, mikä on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja etiketissä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen 
 voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

MAALISKUU
hakunumero PW130301
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,5 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
saatavuus vähintään 10 000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Viini ei saa olla väkevöity. Viinin valmistus täytyy selvittää tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksessa. Rypälelajike 
 tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
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Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW130103
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Rioja
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 800 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Garnacha. Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

TAMMIKUU
hakunumero RW130104
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Madrid
vuosikerta mainittava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Albillo tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava Albillo. 
 Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW130503
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 1,5 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Priorat tai DO Ribera del Duero
vuosikerta 2005, 2006 tai 2007, ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 59,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Reserva tai gran reserva. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet
 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Vuosikerta 2005 voidaan 
 katsoa eduksi. Tuotteella oltava puinen lahjapakkaus. Tuotteen ja 
 lahjapakkauksen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RW130504
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi gran reserva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Cava
vuosikerta 2007 tai 2008, ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Kolmen lajikkeen seos. Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Alkon valikoimasta puuttuva tuottaja voidaan katsoa 
 eduksi. Puinen lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

espAnjA, sAksA

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW130102
tuotetyyppi alkoholiton kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi makea tai puolimakea
alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,2 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 2,99 euroa
saatavuus vähintään 50 000 pulloa vuodessa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksessa. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

etelä-AfrikkA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130105
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue WO Simonsberg-Stellenbosch
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava 
 Cabernet Franc. Rypäleiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tammitettu, tammituksen pituus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
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TAMMIKUU
hakunumero W130106
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue WO Elgin, WO Walker Bay tai WO Elim
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Sauvignon Blanc. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero W130107
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue WO Darling
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Sauvignon Blanc. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrekapselisuljenta. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa 
 eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130208
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi eettisen kaupan tuote; luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue mainittava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Merlot. Kierrekapselisuljenta. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. Tuotantoalue ja 
 laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Kevyempi pullo 
 voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän 
 pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

MAALISKUU
hakunumero W130305
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo, liitettävä kierrätysjärjestelmään
vuosikerta tuorein mahdollinen vuosikerta
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset Rypälelajike Verdelho. Kierrekapselisuljenta. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen. Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino 
 enintään 430 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013
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HUHTIKUU
hakunumero W130407
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue WO Paarl
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Syrah’n ja Mourvèdren sekoite. Rypäleiden osuudet on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä ja rypäleet tulee mainita tuotteen 
 etiketissä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrekapselisuljenta 
 voidaan katsoa eduksi. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa 
 eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130408
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Touriga Nacional. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Laatuluokiteltu viini, ei kuitenkaan WO Western Cape. Viinin laatuluokitus 
 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PW130201
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Rypälelajike Pinotage. Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Virallinen Single Vineyard -luokitus voidaan katsoa 
 eduksi. Tuotteella tulee olla lahjapakkaus. Tuotteen ja lahjapakkauksen 
 kuvat on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW130105
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue WO Elgin
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Pinot Noir. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.
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TAMMIKUU
hakunumero RW130106
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue WO Elgin
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Chardonnay. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

isrAel

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW130103
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
saatavuus vähintään 15 000 pulloa vuodessa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Košer. Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi. Tarkempi tuotantoalue on
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero PW130104
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
saatavuus vähintään 8000 pulloa vuodessa, pullojen lukumäärä ilmoitettava
 tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Košer. Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
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itAliA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130108
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi Brut tai Extra Dry
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue DOC tai DOCG Prosecco
vähittäismyyntihinta enintään 5,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Glera (100 %). Laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Edullinen hinta 
 voidaan katsoa eduksi. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa 
 eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero W130109
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Emilia-Romagna
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Lambrusco. Laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätieto-
 kentässä. DOC-laatuluokiteltu viini katsotaan eduksi. Tuotteen kuva 
 on liitettävä tarjoukseen. Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän 
 pullon paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 
 katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130209
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi biodynaaminen 
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Biodynaaminen sertifikaatti on liitettävä tarjoukseen. Uusi lajike 
 Alkon Italian viinien valikoimaan voidaan katsoa eduksi. Tuotantoalue, 
 rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
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HELMIKUU
hakunumero W130210
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Lombardia tai Piemonte
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Pinot Nero. Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Lombardia voidaan katsoa eduksi. Tuotteen 
 kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130211
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Langhe Bianco
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike tai -lajikkeet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Luomuviini voidaan katsoa eduksi. Sokeripitoisuus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino enintään 430 
 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

MAALISKUU
hakunumero W130306
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Dolcetto d’Alba
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130409
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 10 g/l
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Veneto
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Valmistuksessa tulee olla käytetty kuivattuja rypäleitä; ns. perinteinen 
 appassimento-menetelmä katsotaan eduksi. Kuivatusaika ja -tapa on 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Kuivattujen rypäleiden osuus 
 seoksesta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Rypälelajike 
 tai -lajikkeet osuuksineen sekä viinin laatuluokitus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013
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Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW130105
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Roero Arneis
vuosikerta mainittava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa vuodessa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HELMIKUU
hakunumero RW130203
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Trentino Alto-Adige
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Lagrein. Laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.2.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

MAALISKUU
hakunumero RW130304
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Noto Nero d’Avola tai DOC Riesi Nero d’Avola
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2013 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RW130505
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Barolo
vuosikerta 2004 tai 2006, mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 69,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Vuosikerta 2004 voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW130506
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Friuli Venezia Giulia
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Ribolla Gialla. Laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätieto-
 kentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen 
 kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW130507
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Taurasi
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 27,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.
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itAliA, sAksA

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TOUKOKUU
hakunumero PW130501
tuotetyyppi Alkoholiton kuohuviini tai kuohuva rypälemehu
alkoholipitoisuus 0 – 2,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
saatavuus vähintään 10 000 pulloa vuodessa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Alkuperämaa mainittava tarjouksessa. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen
 lisätietokentässä. Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Mikäli hausta päätetään ostaa useampi 
 kuin yksi tuote, kaikki eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

itävAltA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130110
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kamptal
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Grüner Veltliner. Palstaviini. Palstan nimi on ilmoitettava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130212
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
vuosikerta ei vanhempi kuin 2011
vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Kolmen lajikkeen sekoite, joista hallitsevan lajikkeen osuus ei saa 
 ylittää 70 prosenttia. Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
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HELMIKUU
hakunumero W130213
tuotetyyppi roseeviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva; luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta ei vanhempi kuin 2012
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Yhden lajikkeen viini. Rypälelajike ja tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130410
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Niederösterreich
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Blaufränkisch. Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW130107
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Niederösterreich tai Steiermark
vuosikerta mainittava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Sauvignon Blanc. Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2013 asti.
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MAALISKUU
hakunumero RW130305
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Burgenland tai Wien
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Zweigelt tai Zweigeltin ja kahden muun lajikkeen sekoite.
 Reserve voidaan katsoa eduksi. Tuotantoalue, rypälelajike tai -lajikkeet ja 
 niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva 
 on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2013 asti.

HUHTIKUU
hakunumero RW130401
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Zierfandler. Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätieto-
 kentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen 
 kuva on liitettävä tarjoukseen. Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.

HUHTIKUU
hakunumero RW130402
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Niederösterreich
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 34,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Blaufränkisch tai St Laurent. Palstaviini. Palstan nimi mainittava
 tarjouksen lisätietokentässä. Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Luomuviini voidaan 
 katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.
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TOUKOKUU
hakunumero RW130508
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,375 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Eiswein. Yhden lajikkeen viini voidaan katsoa eduksi. Tuotantoalue, 
 rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

jApAni

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW130106
tuotetyyppi sake
täydentävä tuotetyyppi junmai-shu
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 5000 pulloa/vuosi, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Sake-tyyppi/laatuluokka sekä tuotteen valmistusprosessi on kuvattava
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Hausta voidaan ostaa enintään kolme tuotetta. 
 Valinnassa otetaan huomioon eri hintapisteet, sake-tyypit sekä pullokoot. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Tuotteen on säilyttävä 
 huoneenlämmössä.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

kAnAdA

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RW130403
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Cabernet Franc tai sekoite, jossa Cabernet Franc on mukana.
 Tällöin rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotantoalue mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.
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kreikkA

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW130107
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
saatavuus vähintään 30 000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Retsina. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen
 kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrekapselisuljenta. Edullinen hinta katsotaan 
 eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TOUKOKUU
hakunumero RW130509
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Naoussa
vuosikerta mainittava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 17,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Xinomavro tai Xinomavron ja toisen lajikkeen sekoite. Xinomavron osuus 
 oltava vähintään 50%. Tuotantoalue, rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden 
 osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Laatuluokiteltu viini. Viinin 
 laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

kroAtiA

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RW130404
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen 
 kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.
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portugAli

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HELMIKUU
hakunumero W130214
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue DOC/DOP Palmela
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Kolmen tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava
 Castelão ja Cabernet Sauvignon. Rypäleiden osuudet on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä.  Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon paino enintään 430 
 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130411
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Douro
vuosikerta aloitusvuosikerta 2008 tai 2009, vuosikerta mainittava tarjouksen lisätieto-
 kentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Touriga Nacional. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Aloitusvuosikerta 2008 voidaan katsoa eduksi. Luomuviini voidaan katsoa 
 eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

TOUKOKUU
hakunumero W130501
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo, liitettävä kierrätysjärjestelmään
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset Kahden tai kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava Syrah/
 Shiraz. Rypälelajikkeet osuuksineen sekä viinin laatuluokitus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän 
 pullon paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013



OSTOSUUNNITELMA  2/2013 50

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HELMIKUU
hakunumero RW130204
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 800 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Vähintään kolmen rypälelajikkeen sekoite, jossa yhden lajikkeista tulee olla 
 Semillon. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.2.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW130510
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Douro
vuosikerta 2005 tai 2007, vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 39,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Niin sanottu “field blend”. Päärypälelajikeet on mainittava tarjouksen lisätieto-
 kentässä. Köynnösten keski-iän on oltava vähintään 40 vuotta, ja keski-ikä on 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Puinen kuljetuspakkaus tai puinen 
 lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

rAnskA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130111
tuotetyyppi samppanja tai roseesamppanja
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,2 litran lasipullo
tuotantoalue AC Champagne
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
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TAMMIKUU
hakunumero W130112
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva, luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue AC Alsace
vähittäismyyntihinta enintään 10,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Riesling. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Sokeripitoisuus ja kokonaishappopitoisuus viinihappona on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Kierrekapselisuljenta. Kierrätysjärjestelmään 
 kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero W130113
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue AC Sancerre
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrekapselisuljenta.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero W130114
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue AC Alsace
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Alkon vakiovalikoimassa oleva Alsacen alueen tuotemerkki. Kahden 
 tai useamman rypälelajikkeen sekoite. Rypälelajikkeet osuuksineen on 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus ja 
 kokonaishappopitoisuus viinihappona on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130412
tuotetyyppi samppanja
täydentävä tuotetyyppi demi sec
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AC Champagne
vähittäismyyntihinta enintään 49,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Alkon vakiovalikoimassa oleva Champagnen alueen tuotemerkki. Tuotteen
 kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013
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HUHTIKUU
hakunumero W130413
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AC Coteaux Bourguignons
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Pinot Noir (100 %). Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PW130108
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Alsace
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Rypälelajike Pinot Gris. Rypäleiden on tultava Grand Cru -luokitellulta 
 palstalta tai palstoilta. Palsta tai palstat sekä viinin sokeripitoisuus ja 
 kokonaishappopitoisuus viinihappona on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Samasta viinistä 
 voi tarjota vain yhtä aloitusvuosikertaa. Viinin laatuluokitus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

HELMIKUU
hakunumero PW130202
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue Bourgogne
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Rypälelajike Pinot Noir. Laatuluokiteltu viini, ei kuitenkaan AC Bourgogne 
 tai AC Coteaux Bourguignons. Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Yhden kylän viini eli ns. kyläviini voidaan katsoa eduksi. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

MAALISKUU
hakunumero PW130302
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue AC Saint-Véran
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrekapselisuljenta voidaan 
 katsoa eduksi. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
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HUHTIKUU
hakunumero PW130401
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue Médoc tai Saint-Emilion
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Cru Classé -luokiteltu. Laatuluokitus sekä Cru Classé -luokitus on 
 mainittava tarjouksessa. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Edullinen 
 hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

sAksA

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130115
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 18 g/l
pakkaus 2 litran hanapakkaus
tuotantoalue Rheingau tai Rheinhessen
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Riesling. Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Pakkauksen tulee olla muodoltaan samankaltainen kuin 
 nykyvalikoimassa olevat pakkaukset. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

MAALISKUU
hakunumero W130307
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l; luomuviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Baden tai Rheinhessen
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Rypälelajike Riesling. Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Kierrekapselisuljenta. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen. Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon 
 paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 
 katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
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Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

MAALISKUU
hakunumero PW130303
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 50 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Saale-Unstrut tai Sachsen
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tuotantoalue, rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero PW130402
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Franken
vuosikerta mainittava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Rypälelajike Silvaner. Laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Ns. Bocksbeutel 
 katsotaan eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW130108
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Mittelrhein, Mosel tai Nahe
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 34,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Grosses Gewächs. Rypälelajike Riesling. Tuotantoalue on mainittava tarjouksen
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus ja kokonaishappopitoisuus viinihappona on 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen. Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki 
 eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2013 asti.
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HELMIKUU
hakunumero RW130205
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Pfalz tai Württemberg
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Spätburgunder. Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.2.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.

HUHTIKUU
hakunumero RW130405
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Rheingau tai Rheinhessen
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Lagenwein. Palstan nimi on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä
 sekä etiketissä. Rypälelajike Riesling. Tuotantoalue on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus ja kokonaishappopitoisuus 
 viinihappona on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen. Luomuviini voidaan katsoa eduksi. Mikäli hausta 
 päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki eivät tule valikoimaan 
 samaan aikaan vaan porrastetusti. 
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.

HUHTIKUU
hakunumero RW130406
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,375 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Beerenauslese. Yhden rypälelajikkeen viini. Rypälelajike on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2013 asti.
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suomi

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PW130203
tuotetyyppi alkoholiton hedelmäkuohuviini/alkoholiton hiilihapotettu hedelmäviini
alkoholipitoisuus 0 – 2,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 4,99 euroa
saatavuus vähintään 6000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen raaka-aineet ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen 
 kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

sveitsi

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HUHTIKUU
hakunumero PW130403
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Rypälelajike Fendant/Chasselas. Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

unkAri

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TOUKOKUU
hakunumero PW130502
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Eger, Villány-Siklós tai Szekszárd
vuosikerta mainittava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
saatavuus vähintään 4000 pulloa/vuosi, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen mainittava tarjouksessa. Vähintään
 yhden rypälelajikkeen on oltava alueen alkuperäislajike. Tuotantoalue 
 ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva 
 on liitettävä tarjoukseen. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

MAALISKUU
hakunumero RW130306
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Somló tai Tokaji
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Hárslevelü. Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2013 asti.

TOUKOKUU
hakunumero RW130511
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,5 litran lasipullo
tuotantoalue Tokaji
vähittäismyyntihinta enintään 39,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Aszú 6 puttonyos tai Essenzia. Laatuluokitus, rypälelajikkeet ja niiden 
 osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

uruguAy

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PW130204
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Rypälelajike Tannat tai Tannatin ja yhden tai useamman rypäle-
 lajikkeen sekoite, jolloin Tannatin osuuden on oltava vähintään 
 50 prosenttia seoksesta. Tuotantoalue, rypälelajike/ -lajikkeet ja niiden 
 osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Kierrekapselisuljenta 
 voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
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uusi-seelAnti

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HELMIKUU
hakunumero W130215
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 15,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Merlot. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 Kierrekapselisuljenta. Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130216
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Marlborough
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Pinot Noir. Tarkempi Malrborough’n ala-alue voidaan katsoa 
 eduksi, jolloin se on mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä tuotteen 
 etiketissä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrekapselisuljenta.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero W130414
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Marlborough
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Chardonnay. Palstaviini voidaan katsoa eduksi, jolloin palstan 
 nimi on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä. Tammitettu; 
 tammituksen pituus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen 
 kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrekapselisuljenta.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

yhdysvAllAt

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero W130116
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 2 litran hanapakkaus
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Rypälelajike Zinfandel. Tarkempi tuotantoalue voidaan katsoa eduksi, tällöin
 se on mainittava tarjouksen lisätietokentässä sekä pakkauksessa. 
 Tuotteen muut kestävää kehitystä tukevat ominaisuudet voidaan katsoa 
 eduksi ja ne on perusteltava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen. Pakkauksen tulee olla muodoltaan samankaltainen 
 kuin Alkon nykyvalikoimassa olevat pakkaukset.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
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HELMIKUU
hakunumero W130217
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 8,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite. Rypälelajikkeet osuuksineen 
 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Edullinen hinta voidaan katsoa 
 eduksi. Kevyempi pullo voidaan katsoa eduksi (tyhjän pullon 
 paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän pullon paino on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 
 katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

HELMIKUU
hakunumero W130218
tuotetyyppi roseeviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Pink Moscato. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. Sokeripitoisuus
 on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Kevyempi pullo voidaan katsoa 
 eduksi (tyhjän pullon paino enintään 430 g). Tällöin tyhjän pullon paino on 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Kierrätysjärjestelmään 
 kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

MAALISKUU
hakunumero W130308
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Rypälelajike Zinfandel. Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen
 lisätietokentässä sekä etiketissä. Napa, Sonoma, Paso Robles tai niiden 
 ala-alueet voidaan katsoa eduksi. Kansainvälisesti tunnettu tuottaja 
 voidaan katsoa eduksi, referenssit mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

TOUKOKUU
hakunumero W130502
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Vähintään 3 rypälelajikkeen sekoite. Muut kuin Grenache-pohjaiset 
 sekoitteet voidaan katsoa eduksi. Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden 
 osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TAMMIKUU
hakunumero RW130109
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
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.

TAMMIKUU
hakunumero RW130110
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa.
valikoimakori 6
muut vaatimukset Rypälelajike Cabernet Sauvignon. Tarkempi tuotantoalue on mainittava
 tarjouksen lisätietokentässä ja etiketissä. Palstaviini (ns. single vineyard) 
 voidaan katsoa eduksi, ja tällöin palsta on ilmoitettava tarjouksen 
 lisätietokentässä sekä etiketissä. Napa tai Sonoma ja niiden ala-alueet 
 voidaan katsoa eduksi. Vuosikerta 2007 voidaan katsoa eduksi. 
 Kansainvälisesti tunnettu tuottaja voidaan katsoa eduksi; referenssit 
 mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä 
 tarjoukseen. Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki 
 eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.1.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2013 asti.
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VÄkEVÄT JUOMAT

Tuotehakujen yhteenveto

hakukuukausi hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

tammikuu S130101 maustettu viina alkuperämaa ei määrätty

S130102 maustettu viina tai likööri alkuperämaa ei määrätty

S130103 viski Yhdysvallat

PS130101 gini alkuperämaa ei määrätty

PS130102 muu hedelmätisle alkuperämaa ei määrätty

PS130103 armanjakki Ranska

helmikuu S130201 maustettu viina Espanja

S130202 viski Skotlanti

PS130201 armanjakki Ranska

PS130202 viski Skotlanti

PS130203 rommi alkuperämaa ei määrätty

PS130204 yrttilikööri Italia

RS130201 rommi alkuperämaa ei määrätty

maaliskuu S130301 viski Skotlanti

S130302 viski Skotlanti

S130303 viski Skotlanti

PS130301 maustamaton vodka alkuperämaa ei määrätty

PS130302 viski Skotlanti

PS130303 viski Skotlanti

PS130304 yrttilikööri Skotlanti

RS130301 viski Skotlanti

huhtikuu S130401 maustettu tai maustamaton 
vodka Venäjä

S130402 konjakki Ranska

S130403 rommi alkuperämaa ei määrätty

S130404 yrttilikööri Suomi

PS130401 calvados Ranska

RS130401 konjakki Ranska

RS130402 grappa Italia

toukokuu PS130501 viski Yhdysvallat

PS130502 kermalikööri alkuperämaa ei määrätty

kesäkuu PS130601 viski Skotlanti
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Vodkat

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HUHTIKUU
hakunumero S130401
tuotetyyppi maustettu tai maustamaton vodka
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Venäjä
vähittäismyyntihinta enintään 33,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

MAALISKUU
hakunumero PS130301
tuotetyyppi maustamaton vodka
täydentävä tuotetyyppi luomutuote
pakkaus 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 25,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Viinat

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero S130101
tuotetyyppi maustettu viina
täydentävä tuotetyyppi maustettu tumma rommi
pakkaus 0,2 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 10,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero S130102
tuotetyyppi maustettu viina tai likööri
täydentävä tuotetyyppi shotti
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 13,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Muu maku kuin lakritsa-, salmiakki- tai mentolisekoite. Tuotteen makuprofiili
 kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä. Mikäli hausta päätetään ostaa useampi 
 kuin yksi tuote, kaikki eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti. 
 Uusi tuote valikoimaan, ei lisäpullokoko valikoimassa olevalle tuotteelle. Tuotteen 
 kaupallisuus ja lisäarvotekijät suomalaiselle kuluttajalle on perusteltava 
 tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio elokuu 2013
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HELMIKUU
hakunumero S130201
tuotetyyppi maustettu viina
täydentävä tuotetyyppi brandypohjainen viina
alkoholipitoisuus 30 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Espanja
vähittäismyyntihinta enintään 21,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen
 voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

Muut tisleet

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PS130101
tuotetyyppi gini
täydentävä tuotetyyppi luomu
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 30,00 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

TAMMIKUU
hakunumero PS130102
tuotetyyppi muu hedelmätisle
täydentävä tuotetyyppi kirschwasser 
pakkaus 0,2 litran lasipullo, 0,35 litran lasipullo tai 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 60,00 euroa/litra
valikoimakori P
muut vaatimukset Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon. Tuotteen kuva on 
 liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

HUHTIKUU
hakunumero PS130401
tuotetyyppi calvados
täydentävä tuotetyyppi AC Calvados Domfrontais
pakkaus 0,5 tai 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
tuotantoalue AC Calvados Domfrontais
vähittäismyyntihinta enintään 100,00 euroa/litra
valikoimakori P
muut vaatimukset Vuosikerta-Calvados tai VSOP tai XO voidaan katsoa eduksi. 
 Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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rypäletisleet

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HUHTIKUU
hakunumero S130402
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi VSOP
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,2 litran pullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 17,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Kansainvälinen, laajasti tunnettu
 merkki voidaan katsoa eduksi. Tarkempi ala-alue Grand Champagne tai Petite 
 Champagne tai laatumerkintä Fine Champagne voidaan katsoa eduksi. 
 Tarkempi ala-alue tai laatumerkintä on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PS130103
tuotetyyppi armanjakki
täydentävä tuotetyyppi VSOP
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 45,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset AC Armagnacia tarkempi alkuperätakuu voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva
 on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

HELMIKUU
hakunumero PS130201
tuotetyyppi armanjakki
täydentävä tuotetyyppi ikä 50 vuotta vanha
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 170,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.
 Iän tulee käydä ilmi tuotteen pakkauksesta.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
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Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HUHTIKUU
hakunumero RS130401
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi väritön
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 50,00 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Alkuperämaa mainittava tarjouksessa. Tuotteen kuva on liitettävä
 tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 14.12.2013 asti.

HUHTIKUU
hakunumero RS130402
tuotetyyppi grappa
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Italia
vähittäismyyntihinta enintään 80,00 euroa
saatavuus vähintään 240 pulloa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Sauternes-tynnyriviimeistely. Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.4.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 14.12.2013 asti.

Viskit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

TAMMIKUU
hakunumero S130103
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi bourbon
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Yhdysvallat
vähittäismyyntihinta enintään 45,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013
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HELMIKUU
hakunumero S130202
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen blended-viski
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran muovipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 22,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.  Kierrätysjärjestelmään kuuluminen
 voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

MAALISKUU
hakunumero S130301
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi blended malt
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 50,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

MAALISKUU
hakunumero S130302
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
alkoholipitoisuus 46 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
tuotantoalue Islay
vähittäismyyntihinta enintään 60,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

MAALISKUU
hakunumero S130303
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
pakkaus 0,35 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
tuotantoalue Islay tai joku muu saarista
vähittäismyyntihinta enintään 35,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PS130202
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
tuotantoalue Islay tai joku muu saarista
vähittäismyyntihinta enintään 90,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset 18-vuotias. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio elokuu 2013

MAALISKUU
hakunumero PS130302
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi skotlantilainen blended
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 1,5 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 100,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

MAALISKUU
hakunumero PS130303
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vuosikerta 21-vuotias
vähittäismyyntihinta enintään 85,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

TOUKOKUU
hakunumero PS130501
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi ruisviski
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Yhdysvallat
vähittäismyyntihinta enintään 60,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2014
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KESÄKUU
hakunumero PS130601
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
tuotantoalue Jura
vähittäismyyntihinta enintään 60,00 euroa
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio tammikuu 2014

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

MAALISKUU
hakunumero RS130301
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 140,00 euroa
saatavuus Yhden tynnyrin pullotuserä
valikoimakori 6
muut vaatimukset Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki eivät tule
 valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti. Näytteeksi vaaditaan 0,7 litraa 
 viskiä tarjotusta tynnyristä sekä vähintään kuva/mock up, josta käy 
 ilmi tuotteen ulkoasu ja vaadittavat merkinnät. Mikäli tarjottu tuote päätetään 
 ostaa, lähetetystä viskinäytteestä tehdään Alkon toimesta virallinen analyysi, 
 jonka kustannukset laskutetaan tarjoalta. 
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.3.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.12.2013 asti.

rommit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HUHTIKUU
hakunumero S130403
tuotetyyppi rommi
täydentävä tuotetyyppi tumma
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 42,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset 7- tai 8-vuotias tumma rommi. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PS130203
tuotetyyppi rommi
täydentävä tuotetyyppi tumma tai kultainen rommi
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 35,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Luomustatus ja/tai eettisen kaupan status voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

HELMIKUU
hakunumero RS130201
tuotetyyppi rommi
täydentävä tuotetyyppi tumma
pakkaus 0,2 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 10,00 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset Haku ei koske taskumattimallisia pulloja. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
ostomäärä enintään 3 tuotetta
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.2.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 15.11.2013 asti.

Liköörit

Valikoimaan haettavat päätuotteet

HUHTIKUU
hakunumero S130404
tuotetyyppi yrttilikööri
alkoholipitoisuus vähintään 35 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
vähittäismyyntihinta 16,00 - 18,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen
 lisätietokentässä. Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HELMIKUU
hakunumero PS130204
tuotetyyppi yrttilikööri
täydentävä tuotetyyppi vaniljainen yrttilikööri
alkoholipitoisuus vähintään 30 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 tai 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Italia
vähittäismyyntihinta enintään 40,00 euroa/litra
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Sokeripitoisuus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio syyskuu 2013

MAALISKUU
hakunumero PS130304
tuotetyyppi yrttilikööri
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 20,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Sokeripitoisuus on mainittava 
 tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

TOUKOKUU
hakunumero PS130502
tuotetyyppi kermalikööri
täydentävä tuotetyyppi karamellin tai toffeen makuinen
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,05 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 2,50 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. Sokeripitoisuus on mainittava
 tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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VÄLITUOTTEET

Tuotehakujen yhteenveto

hakukuukausi hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

tammikuu PF130101 muu väkevä viini Kypros

PF130102 portviini Portugali

huhtikuu PF130401 portviini Portugali

PF130402 sherry Espanja

toukokuu PF130501 portviini Portugali

PF130502 madeira Portugali

PF130503 sherry Espanja

RF130501 portviini Portugali

Väkevät viinit

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PF130101
tuotetyyppi muu väkevä viini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Kypros
tuotantoalue AO Commandaria
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen 
 lisätietokentässä. Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013

Portviinit

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TAMMIKUU
hakunumero PF130102
tuotetyyppi portviini
pakkaus 0,05 litran pullo
alkuperämaa Portugali
vähittäismyyntihinta enintään 2,99 euroa
saatavuus vähintään 20 000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset LBV
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2013
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HUHTIKUU
hakunumero PF130401
tuotetyyppi portviini
täydentävä tuotetyyppi colheita
pakkaus 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 2000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

TOUKOKUU
hakunumero PF130501
tuotetyyppi portviini
täydentävä tuotetyyppi tawny
pakkaus 0,375 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset 20 vuotta vanha
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valikoimaan haettavat rajallisen saatavuuden tuotteet

TOUKOKUU
hakunumero RF130501
tuotetyyppi portviini
täydentävä tuotetyyppi vintage port
pakkaus 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vuosikerta 2000 tai 2003, vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 99,90 euroa
saatavuus Vähintään 300 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa.
 Vuosikerta 2000 voidaan katsoa eduksi. 
valikoimakori 6
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.5.2013 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2013 asti.

Madeirat

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

TOUKOKUU
hakunumero PF130502
tuotetyyppi madeira
pakkaus 0,375 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 2500 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Malmsey
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013
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Sherryt

Valikoimaan haettavat palvelutuotteet

HUHTIKUU
hakunumero PF130402
tuotetyyppi sherry
täydentävä tuotetyyppi fino
pakkaus 0,375 litran lasipullo
alkuperämaa Espanja
tuotantoalue DO Jerez-Xérès-Sherry
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva 
 on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio lokakuu 2013

TOUKOKUU
hakunumero PF130503
tuotetyyppi sherry
täydentävä tuotetyyppi dry oloroso
pakkaus 0,375 litran lasipullo
alkuperämaa Espanja
tuotantoalue DO Jerez-Xérès-Sherry
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset Sokeripitoisuus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. Tuotteen kuva
 on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio marraskuu 2013


