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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KOSKIEN DNA-ERISTYSAUTOMAATIN SEKÄ SEN
HUOLTOJEN JA MATERIAALIEN HANKINTAA

KYSYMYS 1

Mitä spesifisiä mikrobeja eluaatista analysoidaan pcr-menetelmällä? Mikä
PCR-laite on käytössä?

VASTAUS:

Tällä hetkellä elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksiköllä on
aktiivisessa käytössä menetelmät seuraavien mikrobien osoittamiseen
elintarvike-, rehu- tai kompostinäytteiden rikasteliemistä reaaliaikaisella PCRmenetelmällä: EHEC/STEC, Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis ja
Salmonella. Lisäksi tutkimusyksiköllä on PCR-menetelmät kohdegeenien
osoittamiseen mm. Shigella, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens,
Staphylococcus aureus, Enterococcus fecium ja Enterococcus fecalis puhdaskannoista sekä eläinperäisten ainesosien osoittamiseen rehuista.
Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikön sovellusalueeseen kuuluvat
kaikki elintarviketurvallisuusriskiä aiheuttavat mikrobit, kuten ruokamyrkytyksiä
aiheuttavat mikrobit ja eläinten ja elintarvikkeiden välityksellä leviävät,
mikrobilääkeresistentit bakteerit. Minkä tahansa niistä tai Eviran muuhun
sovellusalueeseen kuuluvan kohdemikrobin analysointi PCR-menetelmällä voi
tulla kyseeseen tulevaisuudessa.
Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä on käytössä BioRad:in
CFX96 Reaaliaikaisen PCR:n laite sekä BioRad:in C1000 Touch Thermal
Cycler ja MJ Research:in PTC-200 DNA Engine perinteisen PCR:n laitteet.

KYSYMYS 2

Mikä tilavuus näytteestä siirretään prosessointiin eli DNA-eristykseen?

VASTAUS:

Tällä hetkellä elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikön käytössä
olevilla menetelmillä DNA-eristykseen käytetään 1 ml elintarvike-, rehu- tai
kompostinäytteen rikastelientä. Perustellusti (jos esimerkiksi analyysin
toimiminen vertailumenetelmää vastaavasti muuta näytetilavuutta käyttäen on
osoitettu validoinnilla) muutakin näytetilavuutta voidaan käyttää
lähtötilavuutena.
Puhdaskantojen DNA-eristyksessä lähtötilavuus ei ole merkityksellinen, mikäli
DNA:n saanto ja laatu täyttävät sekvensoinnin vaatimukset (Liite 2A,
Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset, kohta 5).

KYSYMYS 3

Mikä on 2 ml:n näyteputken tarkoitus? Miksi sitä tarvitaan, jos on
mahdollista ajatella sen korvaamista siten, että alkuperäinen näyte
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siirretään rikastus/säilytysputkesta suoraan prosessointilevylle, jonka
tilavuus on yli 2,5 ml ja siitä suoraan 96-kuoppa PCR-levylle ja
arkistointi/säilytysputkiin?

VASTAUS:

Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikön tarve eristää DNA:ta
vaihtelee suuresti eri ajankohtina. Yksikön tavoitteena on hankkia DNAeristysautomaatti, joka mahdollistaa joustavasti ja resursseja säästäen
erilaisten näytemäärien käsittelyn yksikön tarpeiden mukaan.
Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikön rutiineihin kuuluu
näyterikasteen tallettaminen 2 ml vetoisiin, tiiviisti (mieluiten kierrekorkilla)
suljettaviin näyteputkiin, jotka voidaan tarvittaessa pakastaa ilman vaaraa
näytteen haihtumisesta tai ristikontaminaatiosta. DNA-eristysautomaatin
käyttöön liittyvien työvaiheiden minimoimiseksi DNA on voitava eristää suoraan
näistä säilytysputkista. Tästä syystä mahdollisuus DNA:n eristykseen 2 ml
näyteputkista on liitetty tarjouspyyntöön vähimmäisvaatimuksena eikä
vaatimuksesta näin ollen voida luopua.

KYSYMYS 4

Mihin tilavuuteen eristetty DNA eluoidaan? Miksi 2 ml on vaatimus
eliointiputkille ellei eluointitilavuus ole valtavan suuri?

VASTAUS:

Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikön rutiineihin kuuluu eristetyn
DNA:n säilöminen pakastettuna. DNA-eristykseen tarvittavien työvaiheiden
minimoimiseksi eristetty DNA on oltava suoraan eluoitavissa tiiviisti, mieluiten
kierrekorkilla suljettaviin, erillisiin näyteputkiin, joissa DNA voidaan pakastaa.
Tiiviisti suljettavien putkien käyttömahdollisuus vähentää myös
ristikontaminaation vaaraa. Tästä syystä eristetyn DNA:n eluutio 2 ml
näyteputkiin on vähimmäisvaatimuksena eikä vaatimuksesta näin ollen voida
luopua.

KYSYMYS 5

Mitä lämpötilaa tarkoitetaan jäähdytyksellä ehdottomassa vaatimuksessa
nro 9?

VASTAUS:

Jäähdytyksellä tarkoitetaan tavanomaista jääkaappilämpötilaa (suositus +2 −
+6˚C).

KYSYMYS 6

Jos 96 näytteen eristyksen nopeus on 60 - 90 minuuttia näytetilavuudesta
riippuen, voi työpäivän aikana tehdä useita useita eristyksiä ja sen vuoksi
useita PCR-ajoja ja eristetyt tuotteet ehditään hyvin siirtää jääkaappiin
saman päivän aikana, voidaanko 20 h jäähdytysvaatimuksesta luopua?

VASTAUS:

Töiden kiireellisyydestä ja resurssien käytettävyydestä johtuen voi olla tarpeen
eristää DNA virka-ajan ulkopuolella niin, että se on jatkoanalysoitavissa heti
seuraavana aamuna. Tästä syystä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena on
mahdollisuus säilyttää eristetty DNA jäähdytettynä laitteessa vähintään 20 h
eikä vaatimuksesta näin ollen voida luopua.
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KYSYMYS 7

Haluamme tarkentaa tarjouspyynnön liitteen ”2A Hankinnan kohteen
vähimmäisvaatimukset”, vaatimusta 9 ”Laite mahdollistaa eristetyn
DNA:n säilyttämisen automaatissa jäähdytettynä vähintään 20 tuntia.”.
Mitä jäähdytykseltä vaaditaan? Onko altapäin viilentävä +4°C:een
säädetty sopiva?

VASTAUS:

Eristetyn DNA:n on säilyttävä automaatissa vähintään 20 tuntia
jääkaappilämpötilassa (ks. vastaus kysymykseen 5). Mikäli edellä mainittu
vaatimus täyttyy, altapäin viilentävä, +4°C:een säädetty jäähdytyslaite on
sopiva.

KYSYMYS 8

Mainitaan että osatarjoukset eivät ole sallittuja mutta vaihtoehtoiset
tarjoukset ovat sallittuja.
Kysymys: Tarkoitetaanko tällä että voidaan tarjota vain esim. laitetta
mutta reagensseja ja kulutustavaroja ei tarvitse tarjota tai tarjotaan vain
laitetta ja kulutustavaroita mutta ei reagensseja? Voiko tarjota esim. vain
laitetta? Jos tarjotaan vain laitetta mitä pitäisi vastata kohtiin joissa
kysytään myös reagensseista ja kulutustavaroista?

VASTAUS:

Osatarjouksilla tarkoitetaan erillisiä tarjouksia laitteen, huollon sekä
tarvikkeiden ja reagenssien osalta. Osatarjoukset eivät ole sallittuja
tarjouspyynnössä mainituilla perusteilla. Pelkkää laitetta ei voi tarjota, vaan
tarjouksen tulee sisältää kaikki osa-alueet eli laite, laitteessa käytettävät
tarvikkeet ja reagenssit sekä huollot. Vaihtoehtoiset tarjoukset, esimerkiksi
erilliset tarjoukset kahdesta eri kokonaisuudesta sisältäen laitteen, huollot sekä
tarvikkeet ja reagenssit, ovat mahdollisia.

KYSYMYS 9

Vaaditaanko että laite ja reagenssit ovat samalta valmistajalta? Vai onko
kyseessä avoin automatisoitu pipetointi laite missä voidaan käyttää eri
valmistajien reagensseja?

VASTAUS:

Tarjouspyyntö ei edellytä, että laite ja reagenssit ovat samalta valmistajalta.
Laitteen, huollon ja materiaalien on kuitenkin sisällyttävä samaan tarjoukseen.
Tarjoaja voi hankkia esimerkiksi tarjouspyynnön Liitteessä 4, Hintalomake
vaaditun hinnaston sisältämät reagenssit alihankintana toiselta valmistajalta
(Liite 5A, toimitussopimusluonnos, kohta 5). Avoin automatisoitu pipetointilaite
käy, mikäli tarjouspyynnön vaatimukset täyttyvät.

KYSYMYS 10

Mainitaan että vikakorjauspalveluiden saatavuus täytyy olla
viivytyksetön.
Kysymys: Mitä tällä tarkoitetaan tarkalleen: missä ajassa huollon pitää
olla paikalla arkipäivinä/viikonlopulla?
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VASTAUS:

Vähimmäisvaatimus on, että vikakorjaushuoltojen vasteaika (aika asiakkaan
vikahuoltotilauksesta huollon toteuttamisen aloittamiseen) on korkeintaan
kolme arkipäivää (ma-pe) (Liite 2A, Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset,
kohta 28). Viikonloppua (la-su) ei lasketa mukaan vasteaikaan (esim. jos
huoltotilaus on tehty perjantaina, vähimmäisvaatimuksen mukainen huolto on
aloitettava seuraavan viikon keskiviikkona).

KYSYMYS 11

Mainitaan että tarjoukset on toimitettava 4.11.2016 mennessä.
Kysymys: Minkä ajan sisällä 4.11.2016 jälkeen on tarkoitus tehdä tilaus?

VASTAUS:

Hankintapäätös on tarkoitus tehdä 11.11. mennessä, sopimus/tilaus voidaan
tehdä näin ollen tarjouspyynnön mukaisesti aikaisintaan 2.12.2016.

KYSYMYS 12

Liite 2a. kohta 22. Tarjoaja takaa DNA-eristysautomaatin käyttöön
vaadittavien tarvikkeiden ja reagenssien saatavuuden vähintään
kahdeksaksi (8) vuodeksi.
Kysymys: Jos tarjotaan esim. vain laitetta tai laitetta ja kulutustavaraa
miten tähän kohtaan pitäisi vastata?

VASTAUS:

Osatarjoukset eivät ole sallittuja (ks. vastaus kysymykseen 8)

KYSYMYS 13

Liite 2b: 2. käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. kohta: DNAeristysprotokollan käynnistämisen toimenpiteet ja sitä helpottavat
toiminnot. Miten näytetiedot liitetään tutkittaviin näytteisiin?
Kysymys: Mitä tarkoitetaan toimenpiteillä ja sitä helpottavilla
toiminnoilla? Tarkoitetaanko päivittäisiä rutiineja?

VASTAUS:

Kysymyksellä tarkoitetaan kaikkia niitä päivittäisiä tai usein toistuvia
toimenpiteitä, jotka vaaditaan DNA-eristysajon käynnistämiseksi, näytetietojen
kirjaamiseksi sekä laitteen tyhjentämiseksi ja sulkemiseksi. Näitä toimenpiteitä
ovat esimerkiksi laitteen käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet, kalibrointi
(mikäli kuuluu käyttäjän useammin kuin 2 kertaa vuodessa suorittamiin
toimenpiteisiin), kulutustavaroiden ja reagenssien annostelu laitteeseen,
näytteiden siirto DNA-eristyksessä käytettävään astiaan, näytteiden
syöttäminen laitteeseen, näytetietojen kirjaaminen tai siirtäminen tiedostosta
laitteeseen, laitteen tyhjennys reagensseista ja jätteistä sekä puhdistus.
Helpottavilla toiminnoilla tarkoitetaan laiteteknisiä ja eristysprotokolliin liittyviä
ratkaisuja, jotka vähentävät tai yksinkertaistavat päivittäisiä rutiineita ja
käyttäjältä edellytettäviä ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä eristetyn DNA:n laadun
niistä kärsimättä (esimerkiksi viivakoodinlukijan käyttö näytetietojen
liittämisessä DNA eristykseen meneviin näytteisiin).

KYSYMYS 14

Liite 2b: 2. käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys. kohta: Voidaanko
automaattiin lisätä näytteitä jatkuvatoimisesti.
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Kysymys: Mitä tarkalleen tarkoitetaan ”lisätä näytteitä jatkuvatoimisesti”?

VASTAUS:

Jatkuvatoimisella lisäämisellä tarkoitetaan näytteiden lisäämistä laitteeseen,
joka samanaikaisesti eristää DNA:ta aiemmin laitteeseen syötetyistä näytteistä
ilman että ajoa tarvitsee keskeyttää tai että ajon keskeyttäminen näytteiden
lisäämistä varten aiheuttaa analyysien uusimistarvetta.

KYSYMYS 15

Liite 2b: 3. Huoltopalveluiden toteutus. kohta: Vikakorjaushuoltojen
vasteaika
Kysymys: Mitä tarkoitetaan? Voitteko tarkentaa?

VASTAUS:

Liitteessä 2b kohdassa 3. Huoltopalveluiden toteutus, kysymyksellä
”Vikakorjaushuoltojen vasteaika” pyydetään määrittämään yllä kuvattu
vasteaika. Tässä tulee mainita onko vasteaika esimerkiksi kaksi tai kolme
arkipäivää (ks. vastaus myös kysymykseen 10).

KYSYMYS 16

Liite 2c 1. Soveltuvuus elintarvikkeiden, rehujen ja lannoitteiden
mikrobiologiseen sekä Eviran sovellusalueen muuhun analytiikkaan.
Kysymys: Minkälaiset mikrobit ovat kyseessä?

VASTAUS:

Merkittävimmät elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä tällä
hetkellä analysoitavat elintarvikevälitteistä tautia aiheuttavat tai rehuista ja
lannoitteista lainsäädännön perusteella tutkittavat mikrobit ovat EHEC/STEC,
Salmonella, Listeria monocytogenes, lämpökestoiset kampylobakteerit,
Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis.
Tutkimusyksikön sovellusalueeseen kuuluvat kaikki elintarviketurvallisuusriskiä
aiheuttavat mikrobit, kuten ruokamyrkytyksiä aiheuttavat mikrobit ja eläinten ja
elintarvikkeiden välityksellä leviävät, mikrobilääkeresistentit bakteerit. Eviran
muuhun sovellusalueeseen kuuluvat mm. vieraan DNA:n osoittaminen
elintarvikkeista sekä eläin- ja kasvitauteja aiheuttavien mikrobien osoittaminen
näytteistä.

KYSYMYS 17

Liite 2c 1. Soveltuvuus elintarvikkeiden, rehujen ja lannoitteiden
mikrobiologiseen sekä Eviran sovellusalueen muuhun analytiikkaan.
Kysymys: Tarvitaanko inkubaatiosteppiä ennen DNA eristystä

VASTAUS:

Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä DNA-eristys tehdään
pääsääntöisesti elintarvikkeiden, rehujen ja lannoitteiden rikasteliemistä, joita
on inkuboitu n. 20 h. Lisäksi DNA:ta eristetään noin 18 h ajan kasvaneista
bakteerien puhdasviljelmistä.
Edellä mainittujen inkubaatioiden lisäksi DNA-eristyksessä ei ole toivottavaa
tarvita DNA-eristyslaitteen ulkopuolisia, käyttäjäresurssia vaativia inkubaatiovaiheita. Ylimääräiset, laitteen ulkopuoliset inkubaatiovaiheet voivat vähentää
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tarjouksen saamia laatupisteitä (Liite 2B, Tuotekuvaus-liitteen ohje, kohta 2:
Käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys).

KYSYMYS 18

Liite 4. Käyttökustannukset ja DNA-eristysten hinta on tarkoitus ilmoittaa.
Jos tarjotaan esim. vain laitetta ei näitä kuluja voi laskea. Mitä tällöin
laitetaan taulukoihin?

VASTAUS:

Osatarjoukset eivät ole sallittuja (ks. vastaus kysymykseen 8)
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