13.11.2015

YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEIDEN KILPAILUTUS

Vastaukset kilpailutusta koskeviin kysymyksiin

Tarjouspyynnöstä on tehty korjausilmoitus 12.11.2015 koskien liitettä 2. Hinnoittelu- ja
vaatimuslomake. Lomakkeella oli virheellisesti suojaus sarakkeessa I (Esimerkkituote).

Kysymys:
Miksi hintakilpailutatte paikkamateriaalit painoyksiköllä (gramma).
Todellisuudessa kaviteetti täytetään tilavuusmitalla (ml)= Täyttämiseen tarvittava mitta.
Paikkamateriaalin käyttökustannusten vertaileminen painoyksikköä käyttämällä ei ole
vertailuperusteena oikea. Totuudenmukainen käyttökustannusten (hankintahinta) oikea
vertailuperuste on millilitra ei gramma. Vertailu olisi suoritettavasti seuraavasti: hinta/ tilavuusyksikkö
(ml).
Vastaus: Sekä gramma että millilitra ovat mahdollisia paikkamateriaalien yksikköjä. Hankintayksikkö on
päätynyt käyttämään yksikkönä grammaa, sillä se on tyypillinen pakkauksissa käytetty mittayksikkö. Tämä
käy ilmi esimerkkituotteissamme.
Kysymys :
Tuleeko oikomistuotteiden osalta erillinen kilpailutus?
Vastaus: Ei tule.
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?
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:
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Mikäli jokin tuote hylätään eikä oteta huomioon vertailussa mikä hinta huomioidaan hylätyn tuotteen
kohdalla?
Vastaus: Hylättyjen tuotteiden hintana käytetään tämän tarjouskilpailun muiden tarjoajien antamaa
korkeinta tarjousta kyseiselle tuotteelle.
Kysymys:
Miten hankintayksikkö ehtii koekäyttämään kaikki mahdolliset uudet tuotteet niin että kilpailutus
menee läpi aikataulussa? Koekäyttö vaatii monesti seurantaa.
Vastaus: YTHS:ssä on toimiva koekäyttösysteemi, jonka puitteissa koekäyttö voidaan toteuttaa kattavasti.
Kysymys:
Tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että tilaukset tehdään tuoteryhmittäin ensisijaisesti parhaat pisteet
saaneelta tarjoajalta, mutta jos se ei pysty toimittamaan tuotteita sovitusti, tilaus tehdään seuraavaksi
parhaiten pisteet saaneelta tarjoajalta.
Tarkoittaako tämä sitä, että jos tarjoaja voittaa vaikka osakokonaisuuden 1 PAIKKAMATERIAALIT JA
SIDOS/KÄSITTELYAINEET niin kaikki tähän ryhmään kuuluvat muut tuotteet tullaan hankkimaan
voittaneelta toimittajalta tarjoukseen liitetyn nettohinnaston mukaisesti?
Vastaus: Kyllä
Kysymys: Tarjotusta tuoteryhmästä voi puuttua tuotteita, mutta puuttuvien tuotteiden hintana
käytetään tarjouskilpailun muiden tarjoajien antamaa korkeinta tarjoushintaa kyseiselle tuotteelle. Onko
jokin kpl- tai % -määrä, joka tulee kuitenkin riveistä tarjota?
Vastaus: Ei ole.
Kysymys:
Tarjouspyynnössä mainitaan, että tarjoajien valinnat tehdään tuoteryhmittäin. Jokaiseen tuoteryhmään
valitaan kolme (3) tai useampi toimittaja siten, että kaikille tuotteille saadaan toimittaja. Mikäli tarjoaja
ei tarjoa tuotetta liitteellä 2, mutta tuote löytyy tarjoajan hinnastolta, niin tullaanhan tuote myös silloin
hankkimaan osakokonaisuuden voittaneelta tarjoajalta?
Vastaus: Kyllä
Kysymys:
Liitteessä 2 (hinnoittelu- ja vaatimuslomake) tulee tarjoajan merkata sarakkeeseen esimerkkituote
kyllä/ei -merkintä. Mitä tämä kohta tarkoitta ja miten tämä tulee täyttää?
Sarakkeeseen Rinnakkaistuote kuitenkin merkitään tuotenimi, mikäli tarjottu tuote ei ole
tarjouspyynnössä mainittu esimerkkituote.
Vastaus: Hankintayksikkö haluaa tietää, mitä tuotetta ilmoitetulla hinnalla tarjotaan. Jos hinnoittelu- ja
vaatimuslomakkeella on valittu ”EI” kohdassa ”Esimerkkituote”, tulee tarjottu rinnakkaistuote nimetä.
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Kysymys:
Miten toimitaan, mikäli halutaan tarjota eri vaihtoehtoja? Onko samaan tarjoukseen mahdollisuus liittää
useampia Excel-taulukoita edellisen kilpailutuksen tapaan?
Vastaus: Hinnoittelu- ja vaatimuslomakkeella ilmoitetaan joko esimerkki- tai rinnakkaistuote. Lomakkeella
ilmoitettua hintaa käytetään tarjousten vertailuperusteena. Kaikki muut vaihtoehdot voidaan ilmoittaa
nettohintalomakkeella.
Kysymys:
Tarjoukseen tulee liittää tarjotuista volyymituotteista tuoteselosteet ja -esitteet (mieluiten kuvalliset),
joista selviävät tarjottujen tuotteiden tuotetiedot, tekniset ja toiminnalliset selvitykset sekä
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.
Riittääkö www –osite, josta selviää tuotekohtaisesti tarkat tuotetiedot?
Vastaus: Esimerkkituotteista se riittää.
Kysymys:
Nanohybridimuovit FiltekSupreme XTE/Grandio/TetricEvoCream, pakkauskoko 20x0,20g:
Kysymys: Esimerkkituotteen Grandio pakkauskoko on 20x0,25g eli tämä huomioiden myös 0.3g
kapselikoko lienee hyväksyttävä? (0,25+ 20%=0.3)
Vastaus: Tämä pakkauskoko on hyväksyttävä.
Kysymys: Onko kyseisessä kohdassa tarjotun tuotteen oltava nanohybridimuovi?
Vastaus: Kyllä.
Kysymys:
FiltekBulkFillPosterior/SDR Smart Dentin/FiltekBulkFillFlow, pakkauskoko 20x0,2g / 15x0,25g / 15x0,2g
Kysymys: Voiko pakkauskoko olla esim. 50x0,25g jolloin g-hinta on edullisempi?
Vastaus: Ei. Hankintayksikön volyymeillä tämä ei ole kannattava vaihtoehto.
Kysymys: Onko kyseisessä kohdassa tarjotun tuotteen oltava nano/nanohybridimuovi?
Vastaus: Kyllä
Kysymys:
FiltekSupreme XTE Flow/Grandio Flow/TetricEvoFlow, pakkauskoko 2x2g/2x2g/1x2g
Kysymys: Voiko pakkausko olla esim. 1x3,4g? Määrä alittaa esim. 2x2g pakkauskoon (=4g).
Vastaus: Kyllä voi.
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Kysymys: Entä voiko pakkauskoko olla 1g?
Vastaus: Kyllä voi.
Kysymys: Onko kyseisessä kohdassa tarjotun flow-muovin oltava nanohybridimuovi?
Vastaus: Kyllä
Kysymys:
AllBond 3, aloituspakkaus A+B 2x6ml+resin 2 ml
Esimerkkituotteen pakkauskoko on pyynnössä virheellinen.
Vastaus: Esimerkkituotteen pakkauskoko oli tarjouspyynnössä virheellinen, etsausaine (5 grammaa)
puuttui.
Kysymys: Minkälaiset pakkausvaihtoehdot ovat tässä kohtaa hyväksyttyjä?
Vastaus: Pakkauskoko voi vaihdella 20 %
Kysymys: Lasketaanko ml-hinta laskemalla pakkauksen kaikki ml:t yhteen ja jakamalla pkt:n hinta
yhteismäärällä riippumatta siitä että pakkaus sisältää erilaisia aineita?
Vastaus: Kyllä
Ultra-Etch Econo Kit/ Etsausgeeli 38 %/Etsausgeeli Top Dent 38 %. Pakkauskoko 20x1,2 ml+40/4x2,5
ml/10x12 ml
Virhe esimerkkituotteen pakkauskoossa 10x12ml. Kyseisellä tuotteella pakkaus on 12ml + 10 kpl kärkiä.
Kysymys: Voiko kyseisessä kohtaa tarjota esim. pakkauskokoa 2x25ml tai 5ml?
Vastaus: Esimerkkituotteen pakkauskoossa oli virhe. Ehdotetut pakkauskoot ylittävät 20 %
esimerkkituotteen pakkauskoosta, joten niitä ei voida hyväksyä.
Kysymys:
EDTA-liuos File-Eze, pakkauskoko 4x1,2 ml
Esimerkkituote ei ole liuos.
Kysymys: Kumpaa tarkoitetaan liuosta vai geeliä? Tuotteen ehdottomaksi pakkausvaatimukseksi on
laitettu ruisku, mutta voiko pakkauskoko olla esim. 4x2,5 ml?
Vastaus: Esimerkkituote on geeli. Ehdotettu pakkauskoko voidaan hyväksyä.
Profluorid 5%/ Bifluorid 10 single dose, pakkauskoko 10 ml / 200x0,06 ml
Kysymys: Voiko pakkauskoko olla 50ml 10ml:n sijasta jolloin ml-hinta olisi selvästi edullisempi?
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Vastaus: Ehdotettu pakkauskoko ylittää 20 % esimerkkituotteen pakkauskoosta, joten sitä ei voida
hyväksyä. Tämän pakkauskoon hinta on hyvä lisätä nettohinnastoon.
Kysymys:
Ommelaineet Vicryl, pakkauskoko tusina (12x1) 45 cm, koot 4-0 ja 3-0
Kysymys: Voiko pakkauskoko olla 3 tusinaa jolloin yksikköhinta olisi selvästi edullisempi?
Vastaus: Ei voi.
Kysymys: Voiko langan pituus olla esim. 70cm?
Vastaus: Ei voi.
Kysymys:
Leikkausliina Pakkauskoko 1x1 steriili, koko 50x60
Kysymys: Onko kysymyksessä reikäliina?
Vastaus: Ei
Kysymys:
Pesevä pintadesinfektioaine Easydes, pakkauskoko 5 l Pintojen puhdistukseen ja desinfektioon,
Voiko tuotteen pakkauskoko olla 1l?
Vastaus: Ei. Tämän pakkauskoon hinta on hyvä lisätä nettohinnastoon.
Kysymys:
Tehoimun puhdistusaine Metasys Green&Clean/Orotol Plus. Pakkauskoot 4x480 ml/1x2,5 l
Kysymys: Voiko pakkauskoko olla 5l?
Vastaus: Ei. Tämän pakkauskoon hinta on hyvä lisätä nettohinnastoon.
Kysymys: Mikä on hankinnan arvioitu koko sopimuskaudella?
Vastaus: Hankinnan arvioitu arvo on vuositasolla noin 500.000 € (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?
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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. Esimerkkituotteissa riittää myös www-osite, josta tarkat tiedot löytyvät.
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.
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta IV. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset, alakohta 2.
Vaadittavat tuotetiedot. Pyydätte merkitsemään tarjotut esimerkkituotteet kohtaan ”Tarjottu
esimerkkituote”. Onko tämä sarake jäänyt pois hinnoittelu- ja vaatimuslomakkeelta? Vai 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: Hinnoittelu- ja vaatimuslomakkeelta puuttuu raakapisteytys juurihoitoaineista. Pyydämme
lisäämään tämän.
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Vastaus: Hinnoittelu- ja vaatimuslomake (liite 2) on korjattu ja raakapisteet lisätty lomakkeelle.
Korjausilmoitus on jätetty Hilmaan 11.11.2015.
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 8. Toimitusehto mainittuun neljään arkipäivään.
Vastaus: Kyllä
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta IV. 1. Tarjottujen tuotteiden pakkauskoko voi poiketa enintään 20 %
hinnoittelu- ja vaatimuslomakkeen esimerkkituotteiden pakkauskoosta. Millä perusteella arvioitte
tuotteen hyväksyttävyyttä, jos poikkeama on suurempi kuin 20 %.
Vastaus: Liian suuret pakkauskoot aiheuttavat pienissä yksiköissä hävikkiä, mistä johtuen emme
välttämättä hyväksy yli 20 % esimerkkituotteen pakkauskoosta poikkeavaa tuotetta.
Kysymys: Tarjouspyynnön kohta II. 5. Tarveaineiden tuoteryhmiin kohdistuvat osatarjoukset otetaan
huomioon. Tarkoittaako tämä, että osatarjoukset tuoteryhmän sisällä ovat sallittuja?
Vastaus: Ei. Emme hyväksy osatarjouksia tuoteryhmän sisällä.
Kysymys: Olisiko mahdollista saada edellisen sopimuskauden hankintapäätökset hintavertailuineen?
Vastaus: YTHS:n kaikki julkisen hankintamenettelyn kautta kilpailutettujen hankintojen hankintapäätökset
ovat luettavissa osoitteessa: http://www.yths.fi/yths/julkiset_hankinnat.
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