YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ

LIITE 1: Tarjouslomake

Tarjouspyyntö: Tampereen autoklaavihankinta

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
Vaatimus
nro
3.
4.

5.

6.

Vaatimus

Huomioitu

Yksiovinen malli: ovi ensisijaisesti
pystysuoraan liikkuva automaattinen
turvaovi
Autoklaavin koko on n. 400–500 litraa

☐

Tilaan mahtuu alla olevien mittojen
mukainen autoklaavi:
 kammion koko noin 1000 x 700 x
700mm (syvyys x leveys x
korkeus)
 kammioon tulee täyttökerralla
mahtua 12 kpl noin 600 x 400 x
100 mm koreja
 toimitukseen sisältyy 6 kpl
sterilointikoreja, joiden tulee
mahtua kerralla kammioon
Vähimmäisvaatimus käyttäville
ohjelmille:
 kumiohjelma 121 °C
 instrumenttiohjelma 134 °C
 pikaohjelma 134 °C

☐
☐

☐

Lisäselvitys





7.

Bowie Dick-testiohjelma
automaattinen vuototesti
raskaalle kuormalle 134 °C
tehostetulla kuivauksella

11.

Avoinstrumenttien ja pussitavaroiden
samanaikainen sterilointimahdollisuus
Prosessin tila (vaiheteksti, mittausarvot)
ja jäljellä oleva kestoaika on koko ajan
näkyvissä käyttäjäpaneelilla
suomenkielisenä; myös höyry-, vaippa- ja
kammiopaine
Äänimerkki ilmoittaa ohjelman
päättymisestä
Integroitu höyrynkehitin sekä olemassa
olevan vedenpehmennin
Vedensäästöjärjestelmä

12.

Ergonominen lastauskorkeus

8.

9.
10.

☐
☐

☐
☐
☐
☐

3.3 Sterilointiprosessin laadunvarmistuksen vaatimukset
Vaatimus
nro
13.
14.

15.
16.

Vaatimus

Huomioitu

Mahdollisuus tietokonepohjaiseen
dokumentointijärjestelmään
Tarjouksessa täsmennettävä
laadunvarmistustapa ja
sterilointiprosessin seuranta
Selvitys laadunvarmistuksen
käyttöliittymästä
Tarjous sisältää uuden autoklaavin
validoinnin

☐

Lisäselvitys

☐
☐

Edellytetään liite

☐

3.4 Laiteasennuksen vaatimukset
Vaatimus
nro
17.

18.
19.

Vaatimus

Huomioitu

Lisäselvitys

Laitetoimittajan on tarjousasiakirjoissa
selostettava uuden laitteen asennus (ja
vanhan poisto), niin että käy ilmi
tarvitaanko ja mitä taloteknisiä (esim.
sähkö, putki, ilmanvaihto, viemäritöitä
kiinteistön toimesta).
Toimitus valmiiksi asennettuna
toimintavalmiuteen
Toimittaja hankkii ja kustantaa
tarvittaessa nosturin tai
laite toimitetaan asennuspaikalle
sellaisissa osissa, että se mahtuu sisään

☐

Edellytetään liite

☐
☐

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

normaaleja kulkureittejä käyttäen
(tavarahissin oven sisämitta 850mm)
Toimittaja noudattaa vesi- ja
viemäriverkkoon liitettävissä laitteissa,
asennustyössä ja tarvikkeissa
Ympäristöministeriön laatimaa Suomen
rakentamismääräyskokoelmaa D1,
kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteet sekä
paikallisen vesilaitoksen antamia ohjeita
ja määräyksiä. Viemäriin johdettavan
veden lämpötila alle +40C ja pH-arvo 6 11.
Kaikki käyttöventtiilit, sähkölaitteet ja kojeet on merkitty niiden käyttöä
osoittavalla suomenkielisellä kilvellä.
Tarjoaja on tutustunut asennuspaikkaan
(sijainti ja korkeus), olemassa oleviin
järjestelmiin ja haalausreitteihin ennen
tarjouksen antamista.
Tarjous sisältää tiedot sähkö-, vesi- ja
viemäröintivaatimuksista
Laitetoimittaja vie pois asennuspaikalta
laitteidensa pakkaus-, asennus- ym.
roskat
Laitetoimittaja jälkipuhdistaa laitteet
loppusiivouksen jälkeen
Asennuksen tulee käsittää toimitukseen
kuuluvien laitteistojen toimintakuntoon
saattamisen.
Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja sen
maksaa toimittaja.
Laite tulee olla asennettuna ja
toimintakunnossa 12.8.2016 mennessä
Käyttökoulutuksen ensimmäinen osa tulee
antaa 15.8.2016, jotta toiminta voi käynnistyä
täysipainoisesti 16.8.2016.

☐

☐
☐
☐

Edellytetään liite

☐
☐
☐
☐
☐
☐

3.5 Vanhan koneen poistamisen vaatimukset
Vaatimus
nro
30.

Vaatimus

Huomioitu

Uuden autoklaavin toimittaja irrottaa ja
toimittaa vanhan laitteen pois.

☐

Lisäselvitys

3.6 Käyttökoulutuksen vaatimukset
Vaatimus
nro
31.

Vaatimus

Huomioitu

Toimittaja antaa käyttö- ja
huoltokoulutuksen ja sen tulee sisältyä
tarjoushintaan. Laajuus 2 työpäivää (1 pv
heti toimituksen jälkeen, 1

☐

Lisäselvitys

kertauskoulutuspäivä myöhemmin
sovittavana aikana a’ 7 h).

3.7 Tarjouksen dokumentaation vaatimukset
Vaatimus
nro
32.
33.

34.

35.

Vaatimus

Huomioitu

Ohjelmapainikkeiden määrä

☐
☐

Selvitys häiriötilanteiden
hälytysjärjestelmästä ja häiriötietojen
seurannasta
Selvitys kulutustarvikkeista ja
hyödykkeiden, kuten vesi, sähkö ja
paineilma; kulutuksesta/ohjelma
Selvitys vakiovarusteista sekä
lisävarusteista ja niiden hinnat

Lisäselvitys

☐
☐

3.8 Takuun ja huollon vaatimukset
Vaatimus
nro
36.

37.

38.

39.

40.

Vaatimus

Huomioitu

Laitteilta edellytetään vähintään 12
kuukauden takuuaikaa käyttöönottopäivästä alkaen (kun käyttöönottotarkastus tehty). Poikkeukset tästä on
ilmoitettava tarjouksessa
Äkillisissä laitteiden toimintahäiriöissä
huollon apu on oltava saatavissa
viimeistään vuorokauden (24 h) kuluessa
tilauksesta (ma-pe)
Toimitukseen tulee sisältyä yksi
määräaikaishuolto veloituksetta
(ensimmäinen vuosihuolto).
Ohjelmistopäivitykset kuuluvat
toimituksen hintaan huollon yhteydessä
vähintään 3 vuoden ajan.
Laitteilla tulee olla huoltopiste Suomessa.
Huoltotoimista tulee saada
ymmärrettävä kirjallinen ja
suomenkielinen huoltoraportti.

☐

Lisäselvitys

☐
☐
☐
☐

3.9 Lainmukaisuuden ja ohjeistuksen vaatimukset
Vaatimus
nro
41.

42.

Vaatimus

Huomioitu

Laitteistojen mukana tulee toimittaa
laadunvarmistusohjeet sekä
suomenkieliset käyttöohjeet.
Laitteen tulee täyttää terveydenhuollon
tarvikkeita ja laitteita koskevan
lainsäädännön vaatimukset kuten
 EN ISO 285:2009 Suuret
höyrysterilaattorit

☐
☐

Lisäselvitys



43.

EN ISO 17665 Terveydenhuollon
tuotteiden sterilointi
Toimitettava laite täyttää Suomessa
voimassa olevat sähkö- ja koneiden
turvallisuutta koskevat lait, määräykset ja
viranomaisten ohjeet

☐

3.10 Sopimusehdot
Vaatimus
nro
44.

45.

46.
47.
48.
49.

50.

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 ovat
seuraavat:
Hinta (=70 pistettä); 70 %




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

Huollon vasteaika (=10 pistettä); 10 %






Toimitukseen sisältyy 1. vuosihuolto, jossa testataan
laitteiston toiminta ja tehdään tarvittavat testiajot sekä
lakisääteiset paineastian tarkastukset= 2 pistettä. Jos
tarjoukseen sisältyy useampi vuosihuolto, pisteytys
lisävuosihuolloista: 2 vuosihuoltoa = 6 pistettä, 4
vuosihuoltoa = 8 pistettä, 5 vuosihuoltoa = 10 pistettä.
Toimitukseen sisältyy ensimmäinen vuosihuolto ilman
testiajoja ja paineastian tarkastusta = 0 pistettä

Takuu (=10 pistettä); 10 %


Kirjoita tähän ruutuun Kyllä, tai Ei

Äkillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa
saadaan huollon apu saman työpäivän (8-15) aikana, kun
tilaus on tehty klo 12 mennessä, tai klo 12 jälkeen
tehdyistä tilauksista seuraavaan aamuun klo 9 mennessä
= 10 pistettä; (Vastaus = Kyllä)
hitaampi vasteaika = 0 pistettä (Vastaus = Ei)

Vuosihuollot (=10 pistettä); 10 %


Kirjoita tähän ruutuun hinta (alv 0%)

Takuuaika autoklaaville vähintään 2 (kaksi) vuotta ja
paineastialle vähintään 10 (kymmenen) vuotta = 5
pistettä. Lisäpisteitä saa, jos tarjoukseen sisältyy
useamman vuoden mittainen takuu. Pisteytys
lisävuosista (edellyttää paineastialle 10 vuoden takuuta):
3 vuoden takuu = 6 pistettä, 4 vuoden takuu = 8 pistettä,
5 vuoden takuu = 10 pistettä.

Kirjoita tähän ruutuun toimituksen hintaan
sisältyvä määräaikaishuoltojen määrä, joihin
sisältyy kuvatut tehtävät

Kirjoita tähän ruutuun tuotteen takuuaika

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

