
Esitetty kysymys:
 Voisiko tuota kysymysten jättöpäivää siirtää hieman pidemmälle?
Kun emme tosiaan saaneet tuota tarjousta tuolloin 10.1.2019  (tarjous päivätty 
tuolle päivämäärälle) niin tulee todella kiire kysymysten laatimisessa.

20 YMPÄRIVERHOIILTU ASIAKASNOJATUOLI
Voimmeko tarjota tuolia leveydellä 635m?

20 YMPÄRIVERHOIILTU ASIAKASNOJATUOLI
Voimmeko tarjota nojatuolin ilman irtohuppua, jos kalusteen runko on kiinteästi 
kosteussuojattu ja sitten vielä verhoiltu nesteitä läpäisemättömällä Silvertexillä, 
sekä kokonaan irroitettalla verhoilulla?

SÄILYTYSKALUSTEET;
Voimmeko tarjota kaikkien säilytyskalusteiden ovet toimittajan vakio melamiini 
valkoisena?

Annettu vastaus (Lähetetty 16.01.2019 12.57): 
1. Kysymyksien jättöpäivää ei siirretä.
2. Tuolia ei voi tarjota leveydellä 635m
3. Kyllä voi tarjota, jos verhoilun voi kokonaan irroittaa.
4. Kyllä voi tarjota toimittajan vakio melamiini valkoisena.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:
 2.
Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen.

Vastaus : Tarjouspyyntöä ei muuteta . Kyseessä on puitejärjestelyn 
minikilpailutus, jolloin voidaan määritellä tuote tarkasti.

Hyväksytänkö 54,5 cm leveä tuoli?

Vastaus: Voi tarjota . Pyydetty koko on kokoluokan määrittely,
tarjottava tuote voi poiketa hieman annetuista mitoista.

3.
Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
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ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen

Vastaus: Tarjouspyyntöä ei muuteta. Kyseessä on puitejärjestelyn 
minikilpailutus, jolloin voidaan määritellä tuote tarkasti. 

Voiko tarjota tuolin,,jonka leveys 51,5 cm ja istuinkorkeus 45,5 cm ja voiko 
tarjota toimittajan vakioväreillä, linkki alla:

http://fourdesign.dk/products/four-sure-44#toggle-id-4

Vastaus: Voi tarjota . Pyydetty koko on kokoluokan määrittely,
tarjottava tuote voi poiketa hieman annetuista mitoista ja väreistä.

4.

Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen

Vastaus: Tarjouspyyntöä ei muuteta 

Onko esimerkkituotteen käsinojallisen version leveys  määrityksissä oikein 
(42cm), koska mitat ovat samat kuin käsinojattomassa (pos3), jossa leveys on 
myös  42 cm. 

Voiko tarjota tuolin, jonka leveys 59 cm ja istuinkorkeus 47,5 cm ja voiko tarjota 
toimittajan vakioväreillä, linkki alla:

http://fourdesign.dk/products/four-sure-44#toggle-id-4

Vastaus : Voi tarjota . Pyydetty koko on kokoluokan määrittely,
tarjottava tuote voi poiketa hieman annetuista mitoista ja väreistä.

5.

Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
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vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen

Vastaus: Tarjouspyyntöä ei muuteta 

Onko tarkoitus verhoilla kolmella eri värillä;  korkea tausta, selkänoja ja istuin  
vai kahdella värillä jossa korkea tausta erivärinen kuin istuin ja selkänoja.
Voiko mitat olla, korkeus 1360 mm, leveys 1450 mm, ja syvyys 800mm, 
istuinkorkeus 440 mm.

Vastaus: Tarkoitus on verhoilla 3 värillä.
               Mitat pitää olla tässä tarjouksen mukaiset, koska arkkitehti on 
suunnitellu kalusteet.

12.
Tarkennatteko mitä tarkoitatte, että voi sijoittaa kaksi päällekkäin, 
tarjouspyynnössänne on maininta sokkellilisesta kaapeista korkeus 1200 mm, 
tällöin yhteyskorkeus on 2400 mm.

Vastaus: Kohtaan 12 on tullut virhe. Ei sijoitetta kahta päällekkäin.

Annettu vastaus (Lähetetty 16.01.2019 16.06): 
2.
Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen.

Vastaus : Tarjouspyyntöä ei muuteta . Kyseessä on puitejärjestelyn 
minikilpailutus, jolloin voidaan määritellä tuote tarkasti.

Hyväksytänkö 54,5 cm leveä tuoli?

Vastaus: Voi tarjota . Pyydetty koko on kokoluokan määrittely,
tarjottava tuote voi poiketa hieman annetuista mitoista.

3.
Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
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tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen

Vastaus: Tarjouspyyntöä ei muuteta. Kyseessä on puitejärjestelyn 
minikilpailutus, jolloin voidaan määritellä tuote tarkasti. 

Voiko tarjota tuolin,,jonka leveys 51,5 cm ja istuinkorkeus 45,5 cm ja voiko 
tarjota toimittajan vakioväreillä, linkki alla:

http://fourdesign.dk/products/four-sure-44#toggle-id-4

Vastaus: Voi tarjota . Pyydetty koko on kokoluokan määrittely,
tarjottava tuote voi poiketa hieman annetuista mitoista ja väreistä.

4.

Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen

Vastaus: Tarjouspyyntöä ei muuteta 

Onko esimerkkituotteen käsinojallisen version leveys  määrityksissä oikein 
(42cm), koska mitat ovat samat kuin käsinojattomassa (pos3), jossa leveys on 
myös  42 cm. 

Voiko tarjota tuolin, jonka leveys 59 cm ja istuinkorkeus 47,5 cm ja voiko tarjota 
toimittajan vakioväreillä, linkki alla:

Vastaus : Voi tarjota . Pyydetty koko on kokoluokan määrittely,
tarjottava tuote voi poiketa hieman annetuista mitoista ja väreistä.

5.

Pyydämme, että osatarjoukset hyväksytään ja vertailu tehdään tuotekohtaisesti. 
Tällä hetkellä tuotteiden minimivaatimukset ovat  niin tiukat, ettei  useiden 
tuotteiden osalta esimerkkituotteita vastaavia tuotteita pyydetyillä 
ominaisuuksilla/materiaaleilla/mitoilla löydy kuin esimerkkituotteen tarjoavalta 
yritykseltä. Tämä johtaa siihen, ettei kokonaistarjouksia voida jättää. Toisaalta 
tiukat vaatimukset voivat johtaa myös tuoteplagiointiin tai tuotteisiin, jotka eivät 
täytä Helsingin kaupungin puitesopimuksen mukaisia tuotteille asetettuja 
vaatimuksia mm. laadun- ja ekologisuuden suhteen

Vastaus: Tarjouspyyntöä ei muuteta 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala
Toinen linja 4 A
00530 Helsinki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93105015

sote.hankinnat@hel.fi
http://www.hel.fi/www/sote/fi

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto
Tarjouspyyntö HEL2016-009597 
Päiväys 04.03.2019

4/8



Onko tarkoitus verhoilla kolmella eri värillä;  korkea tausta, selkänoja ja istuin  
vai kahdella värillä jossa korkea tausta erivärinen kuin istuin ja selkänoja.
Voiko mitat olla, korkeus 1360 mm, leveys 1450 mm, ja syvyys 800mm, 
istuinkorkeus 440 mm.

Vastaus: Tarkoitus on verhoilla 3 värillä.
               Mitat pitää olla tässä tarjouksen mukaiset, koska arkkitehti on 
suunnitellu kalusteet.

12.
Tarkennatteko mitä tarkoitatte, että voi sijoittaa kaksi päällekkäin, 
tarjouspyynnössänne on maininta sokkellilisesta kaapeista korkeus 1200 mm, 
tällöin yhteyskorkeus on 2400 mm.

Vastaus: Kohtaan 12 on tullut virhe. Ei sijoitetta kahta päällekkäin.

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:
 • Positio 5 imetystuoli: Tarkennatteko sohvan mittoja, määritetyt mitat viittaavat 
matalaselkäiseen 2-istuttavaan sohvaan, kun taas esimerkkituote FIHB2 on 
ymmärtääksemme korkeaselkäinen sohva. Mikä on sohvan korkean taustaosan 
haluttu korkeusmitta?

Annettu vastaus (Lähetetty 17.01.2019 12.06): 
Halutaan korkeaselkäinen tuoli jonka selkänoja nousee imettävän äidin olkapään 
yli. Selkänojan ja sivunojien korkeus vähintään 80 cm

Vastauksen liitetiedostot:
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Esitetty kysymys:
 Pos. 3 ja 4 Ryhmätilatuoli, 18 ja 19  Asiakastuoli

Tuotteita koskevat kysymykset:
1.
Tyypitetyn tuolin Leia vakiovärit ovat vaihtumassa. 
Sallitaanko tarjota tyypitettyjä värejä vastaavat uudet vakiovärit:
värin turkoosi Petrol tilalle väri Blueberry 5030-B10G ja keltainen Goldyellow 
tilalle Lemon 0530-Y ?
Lähetämme mielellämme erikseen tarkemmat väritiedot/mallit.
Värit Spearmint ja valkoinen ovat edelleen vakiovärejä.

Vakiovärien valinta mahdollistaa jatkossa myös pienemmät 
täydennystoimitukset.

Tyypitetyt värit Petrol ja Goldyellow ovat vielä saatavilla, kunhan kertatilaus 
kutakin väriä on riittävän suuri.
Mutta koska odotamme lisätietoja vielä tehtaalta, pyydämme että voimme 
lähettää asiaa koskevia
tähän tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä vielä maanantaina 21.2.?

VASTAUS : Tarjouspyynnössä oli Helsingin väripaletti. 
Eli jos vaihtoehtoinen väri vastaa väripaletin väriä, on se ja sama mikä nimi sillä 
on. Mutta sävyn tulee olla hyvin lähellä, ja se selviää vain mallin avulla.
5. Imetystuoli
Tyypitetyn sohvan selkänojaan Silvertex ei sovellu, sillä sen kankaan leveys ei 
riitä ison selkänojakappaleen
verhoilemiseksi. Tähän sallittaneen muu vakiomateriaali, jossa samat 
käyttöominaisuudet kuin Silvertexissä.

VASTAUS: Imetystuoliin voi hyväksyä vastaavan materiaalin Kuin Silvertex, jos 
se sen ominaisuudet ja pintatekstuuri ovat vastaavat

Annettu vastaus (Lähetetty 18.01.2019 08.57): 

Vastauksen liitetiedostot:

Esitetty kysymys:
 3 RYHMÄTILATUOLI 
Tuleeko hinnan sisältää rivikytkentä vai onko riittävää, että rivikytkentä on 
tarjotussa tuolissa mahdollinen?
VASTAUS: Kyllä tulee sisältää.

4 RYHMÄTILATUOLI
Tuleeko hinnan sisältää rivikytkentä vai onko riittävää, että rivikytkentä on 
tarjotussa tuolissa mahdollinen?
VASTAUS : Kyllä tulee sisältää.

6 RAHI
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Tyypitetyssä rahissa on sokkeli. Hyväksytäänkö rahi, jossa on jalat, mutta sen 
istuinkorkeus- ja halkaisija täsmäävät määrityksiin?
VASTAUS: KYLLÄ MIKÄLI JALAT OVAT NS SOKKELIN KORKUISET ELI 5-10 
cm 

7 RAHI
Tyypitetyssä rahissa on sokkeli. Hyväksytäänkö rahi, jossa on jalat?
Hyväksytäänkö rahi, jonka halkaisija on 100mm? Koon muutos ei vaikuta 
merkittäväsi tuotteen toiminnallisuuteen. 
VASTAUS: 
KUTEN ED, HALKAISIJA RAHEISSA VOI VAIHDELLA +-10 cm?
8 RAHI
Tyypitetyssä rahissa on sokkeli. Hyväksytäänkö rahi, jossa on jalat? 
Voidaanko tarjota rahi, jonka halkaisija on 800mm ja istuinkorkeus 350mm? 
Koon muutos ei vaikuta merkittäväsi tuotteen toiminnallisuuteen. 
VASTAUS: KUTEN ED, KUINKA PALJON ISTUINKORKEUDELLE PITÄÄ 
HYVKSYÄ VAIHTELUA? 3 cm? KYSE LAPSISTA; JOTEN KORKEUS TÄRKEÄ

9 RAHI
Tyypitetyssä rahissa on sokkeli. Hyväksytäänkö rahi, jossa on jalat?
Voidaanko tarjota rahi, jonka halkaisija on 700mm ja korkeus 420mm? Koon 
muutos ei vaikuta merkittäväsi tuotteen toiminnallisuuteen. 
VASTAUS: KUTEN EDELLISET

10 SOHVA KAARI
Tyypityksessä viitataan Iskun Kaari moduulisohvaan, mutta määrityksessä on 
maininta ”suora osa 3711(Kinnarps). Minkä valmistajan sohvaa tässä 
tarkoitetaan? Etsitäänkö tässä ”Kaari” -nimestä huolimatta 16kpl suoria osia? 
Voidaanko tarjota sohva, jonka mitat ovat 1320mm x740mm, istuinkorkeus 
400mm?
Tuleeko sohvan olla moduulisohva vai voidaanko tarjota sohvakaluste?
VASTAUS: Tarjouspyynnön mukaan.

11 LIUKUOVIKAAPPI
Hyväksytäänkö korkeus 815mm? Valmistajan seuraavaksi matalampi 
vakiokorkeus on 498mm. Kumpi korkeus soveltuu paremmin 
käyttötarkoitukseen?
VASTAUS: Tarjouspyynnön mukaan

13 AVOHYLLY
Hyväksytäänkö korkeus 815mm? Valmistajan seuraavaksi matalampi 
vakiokorkeus on 498mm. Kumpi korkeus soveltuu paremmin 
käyttötarkoitukseen? Hyllyn tukevuuden lisäämiseksi valmistajan vakiona on 
ristikkoratkaisu. Hyväksytäänkö avohyllyssä ristikkoratkaisu, jolloin varmistetaan 
hyllyn tukevuus? 
VASTAUS: Tarjouspyynnön mukaan. Ristikkoratkaisua ei hyväksytä.
 
14 RUOKAPÖYTÄ JATKETTAVA
Hyväksytäänkö koko 1100 + 500mm, jolloin pöydän kokonaispituus jatkopalan 
kanssa on sama kuin määritetty 1200+400= 1600mm? Voiko pöydän kansi olla 
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valkoiseksi maalattua puuta?
VASTAUS: MITTA OK; JOS VAADITAAN LAMINAATTI EI VOI OLLA 
MAALATTUA PUUTA: EI TARPEEKSI KESTÄVÄ PINTA

17 PALVELUTISKI
Sisällytetäänkö tiskin taakse tuleva pöytä palvelutiskin hintaan? Onko kyseessä 
sähkösäädettävä pöytä tai säätöjaloilla varustettu pöytä? Hyväksytäänkö pöydän 
syvyydeksi valmistajan vakiosyvyys 800mm, jolloin myös tiskin syvyys olisi 
800mm? 
VASTAUS: SISÄLLYTETÄÄN; SÄÄTÖJALAT. HYVÄKSYTÄÄN 800 mm.

20 YMPÄRIVERHOILTU ASIAKATUOLI
Hyväksytäänkö korkeus 1060mm, kun tuolin leveys ja syvyys ovat ilmoitetun 
mittatoleranssin välillä?
VASTAUS: Hyväksytään

Annettu vastaus (Lähetetty 18.01.2019 10.17): 

Vastauksen liitetiedostot:

Kysymyksiä esitetty yhteensä: 5
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