YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ

LIITE 1: Tarjouslomake

Tarjouspyyntö: Suun terveydenhuollon hoitokonehankinta

25.2.2016

1.

TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT

Tarjoajan nimi
Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava)
Yrityksen edustajan nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Yrityksen sähköpostiosoite, johon hankintapäätös
voidaan antaa tiedoksi

2.

TARJOAJAN SOVELTUVUUS
TARJOAJAN VASTAUKSET

VAATIMUKSET

Ohje: Tässä sarakkeessa on ilmoitettu tilaajan antamat
tarjoajia koskevat soveltuvuusvaatimukset. Mikäli tässä
sarakkeessa lukee ”SELVITYKSET LIITTEEKSI”, tulee
pyydetty selvitys liittää tarjoukseen. Todistukset ja
selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia
tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan pyydettäessä viipymättä kaikki selvitykset ja todistukset (liitteet), joita tässä
asiakirjassa vaaditaan toimitettavaksi pyynnöstä.
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan kaikki asiakirjat
suomenkielisinä tai vieraskieliset asiakirjat yhdessä
virallisen suomenkielisen käännöksen kanssa.

Ohje: Tähän pyydetään kirjoittamaan
VASTAUKSET sekä ilmoittamaan pyydetyt tietojen
oikeellisuuden osoittavat LIITTEET liitenumeroineen. Jos soluun ei vastaa kyllä, tulee suljetuksi
ulos tarjouskilpailusta.
Tämä koskee kaikkia tarjoajan soveltuvuutta
koskevia kohtia!

☐ Kyllä
☐ Ei

2.1 REKISTERITIEDOT JA TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOITTEET
Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset. Jos tarjoaja on ryhmittymä, tulee ryhmittymän jokaisen jäsenen
täyttää vaatimukset. Jos yksikin ryhmittymän jäsen ei
täytä vaatimusta, tulee tarjoajan vastata ”ei”, mikä
johtaa hakemuksen hylkäämiseen.
2.1.1 REKISTERIT

Tarjoaja täyttää vaatimukset

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö
edellyttää rekisteröitymistä. Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu
toimittamaan hankintayksikön pyynnöstä selvityksen
rekisteröimättömyyden perusteista.

☐ Kyllä

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:



Todisteet rekisterimerkinnöistä, kaupparekisterinote.
Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos
tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima.

Hankintayksikkö voi tarkistaa yrityksen rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja
kaupparekisteriotteen merkinnät.


Mikäli tarjoajalla on tarjoukseensa liittyvää
toimintaa Suomen ulkopuolella, tarjoaja toimittaa
pyydettäessä tähän toimintaan liittyvät
suomalaisia vaatimuksia vastaavat todisteet
ulkomaisista rekisterimerkinnöistä tai
vieraskielisistä selvityksistä kustannuksellaan
virallisella kielenkääntäjällä suomeksi
käännettyinä.

☐ Ei

2.1.2 TYÖEHTOSOPIMUS TAI KESKEISET TYÖEHDOT
Jos tarjoajalla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa,
Vaatimus täyttyy:
on tarjouksessa sitouduttava toimittamaan selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä ☐ Kyllä
työehdoista, ja näiden ehtojen on täytettävä lainsäädännön vaatimukset. Jos tarjoajalla ei ole työehtosopi- ☐ Ei
musta käytössä, on sen annettava pyynnöstä selvitys
keskeisistä työehdoista, sisältäen vähintään seuraavat
tiedot:
(Huom. tämä vaatimus perustuu tilaajavastuulakiin,
- palkanmaksukausi
ja vaatimuksen täyttymistä arvioidaan tilaajavastuulain näkökulmasta.)
- säännöllinen työaika
-

vuosiloman määräytyminen

-

työntekijöiden palkan määräytymisperusteet
yleisellä tasolla

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:
-

Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä
työehdoista koskien tarjoajaa ja sen palvelun
tuottamiseen käyttämiä alihankkijoita.

-

Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
2.2 TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE

Ohje: Tarjoajan ja sen kaikkien ilmoitettujen alihankkijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset.
2.2.1

VEROT JA MAKSUT

Tarjoaja suorittanut veronsa, eläkemaksunsa ja muut
lakisääteiset maksunsa ja velvoitteensa.

Tarjoaja täyttää vaatimuksen

SELVITYKSET PYYDETTÄESSÄ:

☐ Ei




Todistus verojen maksamisesta sekä
Todistus lakisääteisten eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta.

☐ Kyllä

3. Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset
Tarjoajan tulee merkitä ao. taulukkoon "Huomioitu" sarakkeeseen X, mikäli vaatimus täyttyy ja se on
huomioitu ja sisältyy tarjoukseen.
Mikäli taulukon Lisäselvitys-sarakkeessa pyydetään erikseen selvitystä, on tarjoajan annettava
tarjouksessaan asiaa koskeva lisäselvitys ja merkittävä taulukon Lisäselvitys-sarakkeeseen viittaus
(esimerkiksi sivunumero tai tarjouksen liitteen numero ja sivunumero), jonka avulla kyseinen lisäselvitys
on helppo löytää ja tunnistaa juuri kyseiseen tarjouslomakkeen kohtaan vastaavaksi.
Mikäli tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty, taulukko on puutteellisesti täytetty, tai
lisäselvitykset puuttuvat tai eivät ole riittäviä, voidaan tarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

3.1 Tarjousta koskevia yleisiä vaatimuksia
Vaatimus
nro
1.
2.

Vaatimus

Huomioitu

Tarjous liitteineen on suomenkielinen.

☐
☐

Tarjouksen mukana tulee toimittaa
tuotekuvastot ja tekniset tiedot, joihin
tarjouksessa viitataan.

Lisäselvitys

Edellytetään liite /
liitteitä

3.2 Laitevaatimukset - hoitokone
Vaatimus
nro
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Vaatimus

Huomioitu

Tarjotin/instrumenttipöydät sekä iso että
pieni unitin alle, Ouluun tarjotinmahdollisuus klo 12:een
1xLED valoturbiinivalmius takaisinestolla,
1xmultiflexliitin ja käsikappale
1xLEDvalomikromoottorivalmius ja
kulmakappale sininen/punainen/vihreä
yksikön valinnan mukaan
1xvalosondi

☐

1xvalokovettaja, erillinen tai koneeseen
liitettävä yksikön valinnan mukaan
Monitoimiruisku Luzzani tai toiminnaltaan/ominaisuuksiltaan vähint. vastaava
laite, jossa vaihdettava suojakappa
Monitoimiruiskua kohti 5 kpl metallista
suojavaippaa ja 5 kpl kärkiä ja kartioita
Poraliitäntä steriilivesijärjestelmän käyttöön sekä irrotettava steriilivesipussiteline, joka sijoitettavissa vasemmalle tai
oikealle Turun toiseen koneeseen

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Lisäselvitys

11.
12.

Pyörivien instrumenttien
huuhteluvalmius
Vesilinjojen puhdistusjärjestelmä

☐
☐

3.3 Laitevaatimukset - imulaitteisto
Vaatimus
nro
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

Vaatimus

Huomioitu

Märkäimu Helsinki-Espoon ja Oulun
hoitokoneisiin ja kuivaimu Turun
koneisiin
Imulaiteasennus klo 12:een HelsinkiEspooseen ja Ouluun, imulaitteisto
hoitokoneisiin Turussa
Imusarjat kahdella päätteellä: tehoimu ja
syljenimu
Imupäätteissä erilliset sulkuventtiilit
siten, että imupääte voidaan sulkea ilman
telineeseen laitamista
Kevyet imupäätteet

☐

Imupäätetelineen muotoilussa otettu
huomioon käytön vaivattomuus niin, että
imupääte voidaan vaivatta asettaa
telineeseen eikä se pääse helposti
putoamaan siitä
Imulaitteistossa automaattinen
desinfiointijärjestelmä
Imulaitteistossa säädettävä
teleskooppivarsi
Kuivaimujärjestelmään imujärjestelmän
mukaiset amalgaamierottimet

Lisäselvitys

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

3.4 Laitevaatimukset - potilastuoli
Vaatimus
nro
22.
23.

Vaatimus

Huomioitu

Lisäselvitys

Sivustanostettava hoitotuoli

☐
☐

Edellytetään liite

25.

Ohut tavanomainen tai
geelipehmusteinen selkänoja
Ergonominen muotoilu siten, että työpari
pääsee vaivatta lähestymään potilasta
kummaltakin puolelta
Käsinojaton tai käsinojat poistettavissa

26.

Päätuki säädettävissä

27.

Jalkatukiosa liikkuva, säädettävissä
mahdollisimman lähelle 90 asteen
kulmaa
Värivalikoimassa valinnan varaa

24.

28.

☐
☐
☐
☐
☐

Edellytetään liite

3.5 Laitevaatimukset – jalkakytkin
29.

Paikallaan pysyvä

30.

Koneesta irrotettavissa ja helposti
siirreltävissä

☐
☐

3.6 Laitevaatimukset – LED potilasvalaisin
31.

Iso valokeila

32.

Pitkä varsisto

33.

Helposti liikuteltava, kevyt

34.

Valotehon säätömahdollisuus, myös
himmennys onnistuvat tuolin molemmilta
puolin
Käytettävissä molemmilta puolilta tuolia
esim. kahvat molemmilla puolilla
Irrotettavat kahvasuojukset

35.
36.

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3.5 Vanhojen koneiden poistamisen vaatimukset
Vaatimus
nro
37.

Vaatimus

Huomioitu

Uusien koneiden toimittaja irrottaa ja
toimittaa vanhat laitteet pois.

☐

Lisäselvitys

3.6 Laiteasennusten vaatimukset
Vaatimus
nro
38.

Vaatimus

Huomioitu

Laitteistojen asennuksen tulee sisältää
laiteasennus toimintavalmiuteen ilman
LVIS-rakennusteknisiä töitä pyrkien
hyödyntämään nykyisiä vesi- ja viemäriliitäntöjä sekä pakkausmateriaalien ja
vanhojen koneiden poiskuljetus.

☐

Lisäselvitys

3.7 Tavarankuljetusten vaatimukset
Vaatimus
nro
39.
40.

Vaatimus

Huomioitu

Rahtikulut sisältyvät hintaan

☐
☐

Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja
sen maksaa toimittaja

Lisäselvitys

3.8 Takuun ja huollon vaatimukset
Vaatimus
nro

Vaatimus

Huomioitu

Lisäselvitys

41.
42.

43.

Laitteilta edellytetään vähintään 12
kuukauden takuuaikaa
Toimitukseen tulee sisältyä yksi
määräaikaishuolto veloituksetta
(ensimmäinen vuosihuolto)
Laitteiden huolto toimii hankintakohteena olevilla paikkakunnilla

☐
☐
☐

3.9 Lainmukaisuuden ja ohjeistuksen vaatimukset
Vaatimus
nro
44.
45.

Vaatimus

Huomioitu

Laitteistojen mukana tulee toimittaa
suomenkieliset käyttöohjeet.
Laitteen tulee täyttää terveydenhuollon
tarvikkeita ja laitteita koskevan
lainsäädännön vaatimukset

☐

Lisäselvitys

☐

3.10 Sopimusehdot
Vaatimus
nro
46.

47.

48.
49.
50.
51.

52.

Vaatimus

Huomioitu

Tarjoajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman
YTHS:n lupaa.
Tarjoaja hyväksyy Julkiset hankintaehdot
(JYSE 2014 Palvelut ja JYSE 2015 Tavarat)
sopimuksen pohjaksi niiltä osin, kuin
tarjouspyynnöstä ei muuta johdu.
Laskua koskevat huomautukset tehdään
14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on
saanut tietoonsa laskun perusteet.
Maksuehto 30 päivää hyväksytystä
toimituksesta.
Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/maksuja yms. ei hyväksytä.
Hinta sisältää kaikki vaatimuksien
toteuttamisesta tarjoajalle syntyvät
kustannukset.
Jos toimitus viivästyy sovitusta
toimituspäivästä, vähennetään laskun
loppusummasta 1 % kultakin alkavalta
seitsemältä (7) viivästyspäivältä.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Lisäselvitys

4. Tarjousten vertailu

OHJEET

TARJOAJAN VASTAUKSET

Tarjousvertailun perusteella valitaan soveltuvuusehdot
täyttäneiden tarjoajien tarjouspyynnönmukaisista
kokonaistaloudellisin tarjous. Valintaperusteet:
Hinta (=60 pistettä); 60 %




Edullisimman kokonaisuuden kokonaishinta, johon
sisältyvät kaikki tarjouspyynnön vaatimukset = 60
pistettä.
Muut suhteessa vähemmän, kaava edullisin hinta /
tarjoushinta x 60

Toimintahäiriöiden minimointi: huollon vasteaika (=10
pistettä); 10 %






Kirjoita tähän ruutuun Kyllä tai Ei

Instrumenttisiltaan kiinnitettyjen doriovarret ja laitteet
ovat helposti irrotettavissa ilman työkaluja = 10 pistettä
Instrumenttisiltaan kiinnitetyt doriovarret ja laitteet
eivät ole helposti irrotettavissa ilman työkaluja =
0 pistettä

Takuu (=10 pistettä); 10 %


Kirjoita tähän ruutuun huollon vasteaika

Äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa
saadaan huollon apu viimeistään vuorokauden (ma-pe)
sisällä (24 h) tilauksesta = 10 pistettä
Äkillisten toimintahäiriöiden sattuessa huollon vasteaika
(ma-pe) yli 24 h tilauksesta = 0 pistettä

Toimintahäiriöiden minimointi: doriovarsien irrotus
(=10 pistettä); 10 %


Kirjoita tähän ruutuun hinta (alv 0%)

Rajoittamaton perustakuuaika 24 kk tai enemmän
hoitokoneiden valmistus- ja materiaalivirheiden sekä
toimittajan asennusvirheiden osalta, korkein takuuaika
= 10 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän

Kirjoita tähän ruutuun takuuaika

Käyttäjäystävällisyys ja ergonomisuus (=10 pistettä);
10 %




Pisteet testiryhmän koneisiin tutustumisen
pohjalta (YTHS täyttää)

Monipuolisimmat ja helppokäyttöisimmät säädöt
hoitotuolille mm. niskatuen säätö, automaattiset
tuoliasetukset vähintään kolmelle eri henkilölle =
5 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän
Kevein ja vaivattomin instrumenttisillan liikuttelu =
5 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän

5.

VOIMASSAOLOAIKA,
EHTOJEN HYVÄKSYMINEN,
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

☐ Kyllä
Tarjous on voimassa 31.8.2016 asti

☐ Ei
Ohje: Tarjoajan hyväksyttävä ehdot
Tarjoaja hyväksyy hankintamenettelyä koskevat
ehdot.

☐ Kyllä
☐ Ei

____________________ ___.______kuuta 2016
Paikka ja päivämäärä

_____________________________________

Allekirjoitus, nimenselvennys ja asema yrityksessä

