Taukotila ja WC
Voiko kohtien 1,2 ja 7 kaappien rungot ja ovet olla valkoista pinnoitettua kalustelevyä?
-

Kyllä voi

Siivouskaappi kohta 2: Kyseiset mekanismit vaativat kaapin runkosyvyydeksi vähintään 510mm +
ovi 20mm. Voiko kaappiin tarjota normaaleja ulosvedettäviä koreja? Tällöinkin kaapin rungon tulee
olla 400mm jolloin kaapin kokonaissyvyys oven kanssa on 420mm, mahtuuko?
-

Kaapit voivat olla syvyydeltään myös normaaleja.
Korit voivat olla normaaleja ulosvedettäviä koreja ja mahtuvat

Penkki 3: Voiko istuinosan alla olla näkymättömiin jäävä tukirakenne? Eli keskiosassa penkin alla
noin 8cm korkea tukipuu samaa massiivikoivua.
-

Kyllä voi olla piiloonjäävä tukirakenne.

ASPA-alue
Kohdat 11 ja 12: Saammeko tarkemman määrittelyn etulevystä? Voiko etulevy olla esimerkiksi
samaa 2cm koivua kuin kansilevy, mutta koristeurituksella? Vai toivotaanko erityisesti rakennetta
jossa puulistoja/puulautoja, joiden välissä rakoa?
-

Levyt voivat olla myös koristeurituksella.

Liukuovelliset säilytyskalusteet
Voivatko kalusteet muodostua useasta osiosta, jotka kiinnitetään toisiinsa kohteessa? Kalusteiden
mitat niin suuret että niiden paino, kuljetus ja sisäänkanto muodostuvat ongelmaksi.
-

Kalusteet voivat koostua useasta osiosta.

Tuleeko liukuovien lukkojen olla sarjoitettu?
-

Kyllä

Kaapistojen syvyys 35cm, onko sisäsyvyydelle vaatimuksia? Nyt sisähyllyjen syvyydeksi jää n
25cm (mappisyvyys 29cm)
-

Takaseinä voi olla ohutta taustalevyä ja liukuovet voivat olla 2 cm paksuja.

Sähköpöydät valkolakatulla koivukannella (Kohdat: 10-12, 21)
Voiko puuosat olla viilutettua levyä vai toivotaanko massiivipuuta?
-

Kannet tulee olla massiivipuuta, kansilevy voi olla myös sormijatkettua liimalevyä.

Pöytä 4 ja Kaikki työpöydät
Kuinka suuri pyöristys kansien kulmiin toivotaan?
-

Pyöristystä ei ole tarkemmin määritetty.

Aula/Sisääntulo
Kohta 22: Huomioittehan, että määritelty Air spaces kirjoitustaulu on teräsemalipintainen, ei
lasipintainen kuten tekstiosiossa mainitaan. Lasipintaisena ei saatavilla annetuilla mitoilla.
-

Teräsemalipintainen kirjoitustaulu käy.

Tuoli Kohdissa 6, 13, 29, 32
Kuinka suuri merkitys on tuolin ulkonäöllä, kun tuolille ei ole annettu tarkempia määritteitä kuvan
lisäksi? Voimmeko tarjota omasta kotimaisesta mallistostamme koivuista julkitilatuolia jossa
verhoiltu istuinosa?
-

Tuolin muotokieli ja värimaailma tulee vastata kuvaa, tarkempi mitoitus voi olla omasta
mallistosta.

Lukusali:
Penkki 33: Miten erilliset 107x40 cm selkänojat kiinnittyy penkkiin vai kiinnitetäänkö ne seinään?
-

Selkänojat kiinnitetään kiinteästi penkkiin.

Voiko penkki olla kahdessa osassa, jotka kiinnittyvät toisiinsa kohteessa? Penkin pituus aiheuttaa
ongelmia painon, kuljetuksen ja sisäänkannon kanssa.
-

Penkki voi olla kahdessa osassa

Saisiko penkin ritilän mallista tarkemman kuvan / mallityypin, valkoinen mallikuva eri valitettavasti
erotu tarjousasiakirjasta kovin hyvin.
-

Penkin rimoitus ja raotus valmistajan omasta mallistosta.

Pöytä 34: Voiko jalusta olla pyöreä metallinen laippajalka kaasujousisäädöllä?
-

Kaasujousisäätö käy, mutta metallinen laippajalka ei käy.

1) Luettelo tavaroista, vaatimusten aikataulu, työn laajuus, toimeksianto, tarvittava
materiaalilomake.
-

Dokumentit esitetty tarjouspyynnössä

2) Pehmeä kopio tarjousasiakirjasta sähköpostitse.
-

Tarjousasiakirjat löytyvät Evijärven kunnan internet –sivuilta sekä Hilmasta.

3) Niiden maiden nimet, jotka voivat osallistua tähän tarjouskilpailuun.
-

Kaikki

4) Tiedot tarjousmenettelystä ja suuntaviivoista
-

Tarjousmenettely on avoin.

5) Tämän hankinnan arvioitu budjetti
-

30 000-50 000

6) Tarjousten määräaikojen pidentäminen?
-

Ei mahdollista

7) Mikä tahansa täydennys- tai esikatselupöytäkirja?

