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TARKENNUKSIA OSTOSUUNNITELMAAN 2/2015 

 
– Haut RB150301, RB150402 ja RB150501: muut vaatimukset lisäys, hausta voidaan ostaa 

kolme tuotetta. Tällöin tuotteet eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.  
– Haku RB150601, ostomäärän korjaus, hausta voidaan ostaa kolme tuotetta. Tällöin 
tuotteet eivät tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti. 
 
 
MAALISKUU  

hakunumero   RB150301  
tuotetyyppi ale; muu kuin ipa  
täydentävä tuotetyyppi  pienpanimo-olut  

alkoholipitoisuus  yli 4,7 tilavuusprosenttia  
pakkaus   enintään 0,5 litraa  
alkuperämaa   Pohjoismaat  

Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 
tarjouksen lisätietokentässä.  

vähittäismyyntihinta  määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella  
saatavuus  vähintään 3500 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa  
muut vaatimukset – Hausta voidaan ostaa kolme tuotetta. Tällöin tuotteet eivät 

tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.  

valikoimaantuloarvio  lokakuu 2015  
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:  
16.3.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa  

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2015 asti. 
 

 
 
 
HUHTIKUU  
hakunumero   RB150402  
tuotetyyppi   erikoisuus  
täydentävä tuotetyyppi  ruisolut  

alkoholipitoisuus  yli 4,7 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  

muut vaatimukset  – Arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.  
– Pienpanimotuote voidaan katsoa eduksi.  
– Rukiin määrä ilmoitettava tarjouksessa.  
– Hausta voidaan ostaa kolme tuotetta. Tällöin tuotteet eivät 
tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti. 

valikoimaantuloarvio  lokakuu 2015  

 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:  
15.4.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa  
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.10.2015 asti. 
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TOUKOKUU  
hakunumero   RB150501  
tuotetyyppi   ale; ipa  

täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut  
alkoholipitoisuus  yli 4,7 tilavuusprosenttia  
pakkaus   enintään 0,5 litraa  
alkuperämaa   Pohjoismaat  

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

vähittäismyyntihinta  määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella  
muut vaatimukset  – Hausta voidaan ostaa kolme tuotetta. Tällöin tuotteet eivät 

tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti. 
valikoimaantuloarvio  marraskuu 2015  

 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:  
15.5.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa  

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2015 asti. 
 
 
 
 
 

KESÄKUU  
hakunumero   RB150601  
tuotetyyppi   imperial stout tai imperial porter  
alkoholipitoisuus  vähintään 8 tilavuusprosenttia  
pakkaus   enintään 0,5 litraa  
alkuperämaa   Pohjoismaat  

Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 
tarjouksen lisätietokentässä.  

vähittäismyyntihinta  määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella  
saatavuus   pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa  
muut vaatimukset  – Arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi. 
ostomäärä  Hausta voidaan ostaa kolme tuotetta. Tällöin tuotteet eivät tule 

valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti. 

valikoimaantuloarvio  marraskuu 2015  
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:  
15.6.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa  
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2015 asti. 
 


