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YTHS / yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset
1. Onko mahdollista saada sopimusluonnosta?
Vastaus: Sopimusluonnosta ei ole.
2. Tarjouslomake kohta 3.3 Hinnat ja niiden voimassaolo, kohta 7
Pyynnössä mainitaan, että tarjoukseen tulee liittää nettohinnasto volyymituotteiden ulkopuolisille
tuotteille. Tuotevalikoiman laajuudesta johtuen voiko hinnaston antaa sähköisesti verkkokaupan kautta?
Vastaus: Tarvitsemme hinnaston joka on kiinteä koko sopimuskaudelle, eli jos hinnaston pystyy
verkkokaupan kautta tallentamaan, niin silloin ok.
3. Ilmoitatte tarjouspyynnön kohdassa 5 ’Voittavan tarjouksen valinta’ valitsevanne kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen. Tämä on mielestämme ristiriidassa kappaleen seuraavaan kriteerin kanssa
”kullekin tuoteryhmälle valitaan toimittajat edullisuusjärjestyksessä”. Pyydämme teitä tarkentamaan
valintakriteeriänne.
Vastaus: Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritellään hinnan tai kustannuksien perusteella ja
siihen voi kuulua osana hinta-laatusuhteen määritys. Aiemmassa hankintadirektiivissä valintaperusteita
oli kaksi, alin hinta ja kokonaistaloudellinen edullisuus, joka tarkoitti hinta-laatusuhteeltaan parasta
tarjousta. Uuden hankintadirektiivin perusteluissa on selvennetty, että voittava tarjous on valittava sen
mukaan mitä yksittäinen hankintaviranomainen pitää taloudellisesti parhaana ratkaisuna, jota
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarkoittaa. Tässä hankinnassa hinta on ainoa tekijä kun
kokonaistaloudellisuutta määritellään.
4. Koska kolmen tai useamman tarjoajan valitseminen yhteen kategoriaan ei edistä kilpailua, ehdotamme
että muotoilette asian esim. seuraavanlaisesti: ”Kuhunkin ryhmään valitaan pääsääntöisesti yksi
toimittaja ja mikäli valittu toimittaja ei pysty toimittamaan kaikkia tuotteita, valitaan osatarjoukset
hyväksyen toinen toimittaja. Kuitenkin niin, että kullekin ryhmälle valitaan vain yksi toimittaja.”
Vastaus: Ostamme tuotteet voittavalta tarjoajalta, mutta haluamme myös varmistaa, että kaikkia
tarvittavia tuotteita on saatavilla. Tämä varmistetaan valitsemalla useampi toimittaja.
5. Ilmoitatte tarjouspyynnössänne, että yhteen ryhmään valitaan kolme tai useampia toimittajia. Moni
ryhmistä on sellainen, että markkinoilla on vain kolme yritystä, jotka voivat tarjota kyseisiä tuotteita.
Tämä tarkoittaa, että kaikki tarjoajat tulevat valituiksi. Tästä tilanteesta ei muodostu teille edullista
hintakilpailua, sillä tarjoaja voi arvioida tuotteidensa tulevan valituksi noin kolmasosaan
ilmoittamastanne kulutusmäärästä.
Vastaus: Ostamme tuotteet voittavalta tarjoajalta, mutta haluamme myös varmistaa, että kaikkia
tarvittavia tuotteita on saatavilla. Tämä varmistetaan valitsemalla useampi toimittaja.
6. Vakuuminäytteenottoneulat: Meillä on neulan pituus 32mm, joka soveltuu sekä lyhyen että pitkän
neulan käyttäjille, tällöin varastossa tarvitsee olla vain yhtä neulakokoa. Voimmeko tarjota molempiin
vakuuminäytteenottoneula-riveille kyseistä neulaa?
Vastaus: Kyllä voitte.
7. Vakuuminäytteenottoneulat: Voiko Fluoridisitraatti 5/2 ml vakuumiputki -riville tarjota vastaavanlaista
Fluoridi-EDTA-vakuumiputkea, joka on myös Suomessa käytössä?
Vastaus: Ei voi.

