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TARJOUSPYYNTÖ KUVANTAMISPALVELUISTA TURKUUN, RAUMALLE, OULUUN, TAMPEREELLE,
VAASAAN, LAPPEENRANTAAN, KUOPIOON JA ROVANIEMELLE

1. Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohde
1.1 Hankinnan yleiskuvaus
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) pyytää tarjoustanne natiiviröntgen- ja
ultraäänitutkimusten sekä radiologisten toimenpiteiden ja lausuntojen tuottamiseksi
Turussa, Raumalla, Oulussa, Tampereella, Vaasassa, Lappeenrannassa, Kuopiossa
ja Rovaniemellä.
Tarjouskilpailun kohteena on puitesopimus, johon ei sisälly vähimmäis- eikä
enimmäisostovelvoitetta. Puitesopimus ei perusta yksinoikeutta palveluiden
tuottamiseen, vaan YTHS voi tarvittaessa hankkia kansalliset kynnysarvon alittavissa
määrin palveluita jatkossa myös muilta toimittajilta, jos siihen on syystä tai toisesta
aihetta.
1.2 Hankittavien tutkimusten volyymit
Hankittavat tutkimukset ja paikkakuntakohtaiset arvioidut volyymit selviävät liitteestä
2. Volyymiarviot ovat arvioita ja lopullisten tilausten määrä voi olla suurempi tai
pienempi.
1.3 Hankinnan jakaminen osiin
Hankinta jakautuu osiin paikkakuntakohtaisesti: Tarjoaja voi tarjota palveluita
useammalle yllä mainituista paikkakunnista tai vain yhdelle.
Muulla tavalla hankintaa ei jaeta osiin ja tarjoajan on tarjottava kaikkia edellytettyjä
palveluita sen tarjouksen kattamalle paikkakunnalle tai paikkakunnille.
1.4 Palvelupisteiden sijaintipaikat
Tutkimusten tuottamispisteiden on sijaittava em. alueilla lähellä YTHS:n toimipisteitä.
Läheisyyttä arvioidaan opiskelijalta edellytettävän matka-ajan perusteella. Jos
palvelupiste sijaitsee yli 5 kilometrin etäisyydellä YTHS palvelupisteestä, on tarjoajan
tarjouksessaan osoitettava vakuuttavat perusteet, joiden vuoksi sijaintia voidaan
kuitenkin pitää lähellä olevana. Vakuuttavana perusteena voidaan pitää esimerkiksi
sitä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät
 YTHS toimipisteen ja tutkimusten tuottamistoimipisteen välillä kulkee julkisen
liikenteen linja tai useampia linjoja
 ko. linjan/linjojen vuoroväli on korkeintaan 30 minuuttia arkisin klo 8-16
 ko. linjan/linjojen matka-aika julkisella liikenteellä on enintään 30 minuuttia
arkisin klo 8-16

2 (7)



ko. linjan/linjojen pysäkit sijaitsevat korkeintaan 500 metrin päässä em.
toimipisteiden ulko-ovista.

YTHS:n toimipisteiden osoitteet ovat:

Kuopio
Käynti-ja postiosoite: Niiralankatu 23, 70600 Kuopio
Lappeenranta Käynti- ja postiosoite: Lappeenrannan teknillinen yliopisto,
Skinnarilankatu, 53850 Lappeenranta
Oulu
Käyntiosoite: Yliopistokatu 1 A, 90570 Oulu
Postiosoite: PL 188, 90014 Oulun yliopisto
Rauma
Käynti- ja postiosoite: Seminaarinkatu 3, 26100 Rauma (käynti Seminaarikujalta)
Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Postiosoite: PL 92, 96101 Rovaniemi
Tampere
Käynti- ja postiosoite: Kalevantie 3 A, 33014 Tampereen yliopisto
Hervanta
Käyntiosoite: TTY Konetalo, Korkeakoulunkatu 6, 33720 Tampere
Postiosoite: PL 589, 33101 Tampere
Turku
Käyntiosoite: Kirkkotie 13, 20540 Turku
Postiosoite: PL 28, 20541 Turku
Vaasa
Käynti- ja postiosoite: Hovioikeudenpuistikko 15 C, 65100 Vaasa

1.5 Sopimuskausi ja hintojen sitovuus
Sopimuskausi on 2 vuotta, jota voidaan jatkaa kahdella 2 vuoden optiokaudella
(2+2+2). Sopimuksen jatkamisesta optiokaudella päättää YTHS. Päätös optiokauden
käyttämisestä tai käyttämättäjättämisestä tehdään viimeistään neljä kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä.
Hinnat ovat sitovia koko kaksivuotisen sopimuskauden. Optiokausille hintoja voidaan
tarkistaa, mistä asiasta osapuolet neuvottelevat. Mikäli tarkistuksesta ei saada
neuvottelutulosta, ei optiokautta käytetä.
1.6 Kuvien toimittaminen
YTHS:n tavoitetilana on, että kuvat siirtyisivät sähköisesti YTHS:n käytössä olevaan
kuva-arkistoon. Tavoitetilan saavuttamismahdollisuudet selviävät käynnissä olevan
potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektin edetessä.
Toimittamista koskevista muutoksista sovitaan erikseen valittavien toimittajien kanssa.
Toimitusmahdollisuuden käyttöönotto voi muodostaa lisähankinnan, joka tulee
katetuksi tämän tarjouskilpailun puitteissa. YTHS pidättää kuitenkin oikeuden olla
toteuttamatta sähköistä kuvien siirtoa, jos se osoittautuu kokonaistaloudellisesti
kannattamattomaksi.
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2. Hankintamenettely
Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.
Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.
YTHS pidättää oikeuden perustellusta ja todellisesta syystä hylätä kaikki tehdyt
tarjoukset.
2.1

Hankinnasta ilmoittaminen
Hankinnasta on ilmoitettu Hilma.fi -sivustolla 29.6.2015. Tarjouspyyntö julkaistaan
myös tilaajan kotisivuilla www.yths.fi.

2.2

Tarjousten jättäminen
Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa 13.8.2015 klo 13.00 mennessä.
Kuoreen on merkittävä ”Kuvantamishankinta” sekä tarjoavan yrityksen nimi.
Tarjoukset on toimitettava sekä paperisena, että PDF-muodossa USB-tikulla.
Toimitusosoite:
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Hallintoassistentti Marjatta Baarman
Töölönkatu 37 A
00260 Helsinki

Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn, vaan se
palautetaan tarjouksentekijälle.
Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa 13.8.2015
klo 14.00, joka ei ole julkinen.
2.3

Hankintamenettelyn kieli
Hankintamenettely ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ovat suomenkielisiä.
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2.4

Asiakirjajulkisuus ja salassapito
YTHS:ään sovelletaan hankintalain 84.2 perusteella rajoitetusti julkisuuslakia.
Hankinnan asiakirjat ja päätökset eivät ole julkisia, vaan ainoastaan
asianosaisjulkisia.
Päätökset ja niitä koskevat asiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi, kun päätökset on
allekirjoitettu.
Tarjoukseen ja muihin hankintayksikölle toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät liike- ja
ammattisalaisuudet eivät tule asianosaisjulkisiksi, jollei julkisuuslaissa toisin määrätä.
Toimittaessaan asiakirjoja hankintayksikölle tarjoajan on toimitettava ne
kahtena eri versiona:
1. Asianosaisjulkinen versio. Versiosta tulee olla poistettu kaikki
tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksinaan pitämät tiedot. Versiosta ei
saa poistaa mitään muita kuin salassa pidettäviä liike- ja
ammattisalaisuustietoja.
2. Salassapidettävä versio. Versio sisältää kaikki
asiakirjakokonaisuuden osat (mukaan lukien liike- ja
ammattisalaisuudet). Tähän versioon on myös merkittävä, mitkä tiedot
ovat sellaisia, joita ei ole asianosaisjulkisessa versiossa.
Eri versioiden on oltava aina erillisiä niteitä (paperiset versiot) ja sähköisessä
muodossa niiden on oltava erillisissä sähköisissä kansioissa.
Jos liike- ja ammattisalaisuuksia ei ilmoiteta edellä vaaditulla tavalla, YTHS:llä on
oikeus katsoa, että asiakirjan tietoihin ei sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia.
Se, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot salassa pidettäviä tietoja,
vai asianosaisjulkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella.
Vertailtava hinta ja muu vertailussa käytetty tekijä ei voi nauttia liikesalaisuuksien
suojaa (julkisuuslaki 11.2 § kohta 6).

2.5 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset
Hankinta voidaan jakaa osiin siten, että kullekin paikkakunnalle valitaan yksi
sopimustoimittaja, joka pystyy toimittamaan kaikki YTHS:n liitteellä 2 nimeämät
tutkimukset kyseisellä paikkakunnalla.
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2.6 Hankintamenettelyn kulku
Saatuaan tarjoukset käsittelee YTHS ne seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevien sitoumusten tarkistaminen
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Tarjousvertailu
Tarjousvertailun parhaan tarjouksen tarjoajan soveltuvuutta koskevien
sitoumusten paikkansapitävyyden tarkistaminen
5. Hankintapäätös
6. Hankintasopimus

3. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi
Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua
hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.
Tarjoajan soveltuvuuden arvioimista koskevat kriteerit selostetaan
tarjouslomakkeella.

YTHS pitää oikeuden tarkastaa soveltuvuusehtojen täyttämisen miltä vain tarjoajalta
ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista ja voittaneelta tarjoajalta milloin vain
sopimuskaudella. Menettelyn joutuisuuden ja työn ja ajan säästämiseksi YTHS ei
kuitenkaan välttämättä tarkasta soveltuvuusehtojen täyttämistä ilman, että sille on
tarvetta.

4. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset
Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjous liitteineen on tehty
tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki
pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa. Tarjouspyyntöä vastaamattomat
tarjoukset hylätään.
Tarjoukselle asetetut vaatimukset ilmenevät tarjouslomakkeesta.
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5. Tarjousvertailu

Hankinnan ratkaisuperusteina on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan
painoarvo on 65 vertailupistettä ja laadun 35 vertailupistettä. Laatupisteet
muodostuvat säteilyannosten vertailusta, joille annetaan 25 vertailupisteen painoarvo
ja toimitusaikojen vertailusta, jolle annetaan 10 vertailupisteen painoarvo.

Tarkemmat tarjousvertailun ratkaisuperusteet löytyvät liitteistä 1 ja 2.

6. Hankintapäätös
Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille
sähköpostitse. Tätä varten tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella
sähköpostiosoite, johon tieto toimitetaan.

7. Hankintasopimus
Kirjalliset hankintasopimukset allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut
lainvoimaiseksi.
Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimusasiakirjat.
Sopimuksen tekemisessä noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta toisiaan
täydentävää tulkintajärjestystä seuraavasti
Hankintapäätös
1. Tarjouspyyntö liitteineen
2. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT)
soveltuvin osin
3. Toimittajan tarjous liitteineen
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Hankintasopimuksen tulkinnassa noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta
edellä mainittua järjestystä toisiaan täydentäen muutoin paitsi, että ensimmäisenä on
tehty hankintasopimus.

8. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot
Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöä
koskeviin kysymyksiin vastataan ainoastaan kirjallisesti. Kysymykset tulee esittää
viimeistään 5.8.2015 sähköpostitse alla mainituille henkilöille.
Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiä vastaanottaa johtajaylilääkäri Mikko Murtonen
(etunimi.sukunimi@yths.fi).
Kysymykset ja vastaukset, sekä muut mahdolliset tarjouspyynnön täsmennykset
tulevat luettaviksi tilaajan kotisivuille www.yths.fi/yths/julkiset hankinnat viimeistään
10.8.2015.

9. Aika, paikka ja allekirjoitus
Helsingissä 26.6.2015
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Katariina Poskiparta
Toimitusjohtaja

Mikko Murtonen
Johtajaylilääkäri

Liite 1: Tarjouslomake, yleinen osa
Liite 2: Tarjouslomake, paikkakuntakohtainen osa

