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YTHS:N SUUNTERVEYDEN PIENLAITTEIDEN JA INSTRUMENTTIEN KILPAILUTUS

Vastaukset kilpailutusta koskeviin kysymyksiin

Kysymys : Tarjouspyynnössä mainitaan, että tarjoajien valinnat tehdään tuoteryhmittäin. Jokaiseen tuoteryhmään valitaan kolme (3) tai useampi toimittaja siten, että kaikille tuotteille saadaan toimittaja.
Vertailuperusteissa kuitenkin vertailu tapahtuu tuoteryhmittäin, jossa kokonaistaloudellisesti edullisin
(ryhmät 1,2,5)/edullisin (ryhmät 3 ja 4)vaihtoehto valitaan. Kuinka voidaan valita 3 tai useampia toimittajia per tuoteryhmä, jos edullisimman tarjouksen tehnyt valitaan toimittamaan koko tuoteryhmän
tuotteet?
Vastaus: Tuoteryhmän voittanut tarjoaja ei välttämättä pysty toimittamaan kaikkia YTHS:n tarvitsemia
tuotteita vaaditussa toimitusajassa. Tästä syystä haluamme tällä menettelyllä varmistaa tuotteiden
saatavuuden.
Kysymys:
Tuleeko esitteet liittää tarjoukseen myös mainittujen esimerkkituotteiden osalta, mikäli näitä tarjotaan?
Vastaus: Esimerkkituotteiden osalta riittää myös linkki verkkosivuille, jossa nähtävissä tuotteiden kuvaukset.
Kysymys:
Tarjous pyydetään lähettämään kahtena kappaleena. Mikäli tarjous sisältää salassa pidettäviä liitteitä
tms. niin lasketaanko että toinen kpl on pyynnössä mainittu asianosaisjulkinen versio ja toinen salassa
pidettävä versio? Vai pitääkö molemmista lähettää kaksi kappaletta?
Vastaus: Toisin kuin tarjouspyynnössä on mainittu, hankintayksikölle riittää, että tarjous toimitetaan yksinä
kappaleina. Asianosaisjulkinen ja salassa pidettävä tarjous liitteineen on toimitettava omina versioinaan.
Kysymys:
Voiko jonkin rivin jättää excel -taulukossa tyhjäksi? Miten vertailette tuotteet jos rivi on tyhjä?
Vastaus: Tarjotusta tuoteryhmästä voi puuttua tuotteita, mutta puuttuvien tuotteiden hintana käytetään
tämän tarjouskilpailun muiden tarjoajien antamaa korkeinta tarjousta kyseiselle tuotteelle.
Kysymys:
Mikäli jokin tuote hylätään eikä oteta huomioon vertailussa niin mikä hinta huomioidaan hylätyn
tuotteen kohdalla?
Vastaus: Hylättyjen tuotteiden hintana käytetään tämän tarjouskilpailun muiden tarjoajien antamaa
korkeinta tarjousta kyseiselle tuotteelle.
Kysymys:
Volyymituotteiden ulkopuolisten tuotteiden hinnat tulee ilmoittaa erillisellä hinnastolla. Mikäli valinta
tapahtuu tuoteryhmittäin, tarkoittaako tämä sitä että kyseisen tuoteryhmään kuuluvat volyymituotteiden ulkopuoliset tuotteet tullaan myös tilaamaan kyseisen tuoteryhmän voittaneelta tarjoajalta?
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Vastaus: Kyllä
Kysymys: Mikä on hankinnan arvioitu koko sopimuskaudella?
Vastaus: Hankinnan arvioitu arvo on vuositasolla noin 80.000 € (alv 0%)
Kysymys: Voidaanko selvitykseksi merkinnöistä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja alvverovelvollisen rekisteriin sekä todistukseksi verojen maksamisesta ja lakisääteisten eläkemaksujen
maksamisesta toimittaa yleisesti käytössä oleva tilaajavastuu.fi -raportti, josta em. seikat selviävät?
Vastaus: Kyllä voidaan.
Kysymys: Miten toimitaan mahdollisten ristiriitojen osalta tarjouspyynnön ja sen liitteiden välillä? Esim.
vaaditut todistukset, liitteessä 1 ei ole mainittu tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksia.
Vastaus: Tarjouspyyntö on tulkintajärjestyksessä ennen tätä liitettä.
Kysymys: Selvennättekö kohtaa II. 4. Asiakirjajulkisuus ja salassapito. Tuleeko sekä asianosaisjulkinenettä salassa pidettävä versio toimittaa kahtena paperikappaleena kokonaisuudessaan? Vai riittääkö, että
salassa pidettävät osuudet merkitään selkeästi ja toimitetaan paperisina fyysisesti eroteltuna ja
sähköisenä erillisessä kansiossa muusta materiaalista?
Vastaus: Toisin kuin tarjouspyynnössä on mainittu, hankintayksikölle riittää, että tarjous toimitetaan yksinä
kappaleina. Asianosaisjulkinen ja salassa pidettävä tarjous liitteineen on toimitettava omina versioinaan.
Kysymys: Voidaanko tarjouspyynnössä vaaditut tarjottujen volyymituotteiden tuoteselosteet ja -esitteet
toimittaa sähköisessä muodossa muistitikulla?
Vastaus: Kyllä voidaan.
Kysymys: Pyydämme muuttamaan liitteen 1. Tarjouslomake kohtaa 3.3 Tarjouksen kieli ”Tarjous ja kaikki
sen liitteet ovat suomenkielisiä” vastaamaan tarjouspyynnön vaatimusta siten, että tarjoukseen
liitettävät tuote-esitteet voivat olla myös englanninkielisiä.
Vastaus: Tuote-esitteet voivat olla myös englanninkielisiä
Kysymys: Liite 1. Tarjouslomake, kohta 4. Tarjousten valintaperusteet. Tuleeko tähän kohtaan vastata
jotain oikeanpuoleiseen sarakkeeseen ’Tarjoajan vastaukset’?
Vastaus: Ei tule.
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Kysymys: Mikäli rivillä tarjotaan yhtä useista luetelluista esimerkkituotteista, mihin kohtaan täytetään
tarjotun esimerkkituotteen nimi?
Vastaus: Esimerkkituotteen nimeä ei tarvitse mainita, jos tarjoatte lomakkeella eriteltyjä esimerkkituotteita
samalla hinnalla. Jos ilmoittamanne tarjoushinta koskee vain tiettyä esimerkkituotetta, valitkaa kohtaan
”Esimerkkituote” vastaukseksi ”KYLLÄ” ja nimetkää tuote kohdassa ”Rinnakkaistuote”.
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta V. Tarjousten vertailu, Laatu / käyttöominaisuudet. Tehdäänkö
laatupisteytys ja -vertailu tuoteryhmittäin tuotekohtaisten raakapisteiden summan perusteella?
Vastaus: Kyllä.
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta V. Tarjousten vertailu. Valitaanko kullekin tuoteryhmälle erikseen
ensisijainen toimittaja kuvatun kokonaistaloudellisen edullisuuden pisteytyksen mukaan?
Vastaus: Kyllä.
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta VII. Tilausten tekeminen. Määräytyykö kuvattu tilausten tekemisen
ensisijajärjestys tuoteryhmittäisen pisteytyksen mukaan?
Vastaus: Kyllä
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta VII. Viitataanko hankintayksikön edellyttämällä ajalla kohdassa IV. 5.
Toimitusaika ja 9. Toimitusehto mainittuun viiteen arkipäivään.
Vastaus: Kyllä
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta II. 5. Sekä pienlaitteiden että instrumenttien tuoteryhmiin kohdistuvat
osatarjoukset otetaan huomioon. Tarkoittaako tämä, että osatarjoukset tuoteryhmän sisällä ovat
sallittuja?
Vastaus: Ei. Emme hyväksy osatarjouksia tuoteryhmän sisällä.
Kysymys: Liitteen 3 positioissa ”Suupeili n:o 4 suurentava” ja ”Suupeili n:o 4 taso” on ilmoitettu
esimerkkituotesarakkeessa pakkauskoko 12 kpl. Ilmoitetaanko hinta per peili vai per pakkaus?
Vastaus: Hinta on per peili.
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