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TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUT
Määräaikaan 16.1.2017 mennessä tarjouspyyntöön liittyen saatiin 18. kysymystä. Vastauksemme
näihin on merkitty sinisellä.
YTHS /vakuutuspalveluita; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset
1. Työtapaturmavakuutus
– Sattuuko vakava vahinko vuonna 2018?
V: Kuten liitteen 1 sivulla 2 todetaan, vakava vahinko sattuu v.2018.
– Maksetaanko vakavan vahingon ohimenevät korvaukset 40 000 € kokonaan vuonna 2018 vai
samalla porrastuksella 70/25/5 % kuin pysyvät korvaukset?
V:Porrastus senkin osalta 70/25/5 % vuosina 2018–2020.
– Miten mahdollinen jälkiseuranta huomioidaan vertailuhinnassa?
V:Maksujärjestelmän ei tule sisältää jälkiperintää.
2. Potilasvakuutus
– Ovatko kaikki hammaslääkärit jotka ilmoitettu liitteessä 4 leikkaavia hammaslääkäreitä?
V: Liitetaulukon 4 sarakkeessa ”kuuluu” merkillä 1 merkityille lääkäreille työtehtäviin kuuluu
leikkauksia.
3. Matkavakuutus
– Matkustavien henkilöiden lukumäärä?
V: 186.
4. Toiminnan vastuuvakuutus
– Hyväksyttekö omavastuuksi 600 euroa? Tämä on meillä tuotteen minimiomavastuu.
V: Kyllä.
5. Omaisuus: Tarjotaanko vain liitteen 5 mukaiset irtaimistokohteet eikä siis liitteen 6 toimitiloja
(rakennukset)?
V: Rakennuksia ei vakuuteta YTHS:n toimesta.
6. Pyydämme liittämään tarjouspyyntöön potilasvakuutuksen vahinkotilastot?
V: Potilasvahinkokeskuksen vahinkotilasto on toimitettu.
7. Tarjouslomakkeessa (liite 1) edellytetään ESPD- lomakkeen täyttämistä, saammeko
täyttöohjeet?
V: ESPD- lomake on uusia EU:n asiakirjoja ja se pitää avata oheisen linkin välityksellä.
Linkki komission ESPD- palveluun: http://ec.europa.eu/growth/espd.
Lisätietoja ESPD:stä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/news/espd_ohjeita
8. POTILASVAKUUTUS
YTHS hammaslääkärit potilasvakuutusilmoituslomakkeeseen liittyen:
Sana ”lääkäriliiton”
 tarkoittaako 1, että hammaslääkäri on liiton jäsen ja kuuluu liiton potilasvakuutuksen piiriin?
 tarkoittaako 0, että hammaslääkäri ei kuulu liiton vakuutuksen piiriin?
V: Kyllä.
9. Sana ”kuuluu”
 tarkoittaako 1 että hammaslääkäri suorittaa myös leikkaustoimenpiteitä?
 tarkoittaako 0 että hammaslääkäri ei suorita leikkaustoimenpiteitä?
V: Kyllä.
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10. Tuleeko potilasvakuutustarjous tehdä myös kaikista muistakin tarjottavista
terveydenhoitopalveluista?
 liite 3 YTHS palkat
 suuhygienistit kuuluvat hammashuollon toimintaan – eli kytketään samaan tarjoukseen
kuin hammaslääkäritkin
V: Tarjouksen tulee kattaa kaikki terveydenhoitopalvelut. Tarkennus: Hammaslääkärit vakuutetaan
vain siltä osin kun he eivät kuulu liitonvakuutuksen piiriin.
11. OMAISUUSVAKUUTUKSET
 minkälaisia koneita ja laitteita omaisuusluettelon vakuutusmääriin sisältyy?
V: Tärkeimpiä ovat: Hammashoitoyksiköitä, autoklaaveja, desinfioivia pesukoneita, tietokoneita,
kopiokoneita, laboratoriolaitteita, kompressoreja ja imulaitteita.
12. VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET
 minkälaisista oikeusturvavahingoista (2 kpl) on ollut kysymys?
V: Työsuhderiitoja.
13. Osaatteko arvioida kuinka paljon korvausmenoa keskeneräisestä oikeusturvavahingosta
on odotettavissa?
V: Joitakin tuhansia euroja.
14. Onko vastuuvahinkojen osalta vahinkotilasto puhdas?
V: Potilasvahinkojen osalta on lähetetty erillinen Potilasvahinkokeskuksen toimittama vahinkotilasto,
muuten puhdas.
15. Onko tiedossa vahinkoa tai seikkoja tai olosuhteita, jotka voisivat johtaa hallinnon
vastuuvakuutuksesta korvattavaan vahinkoon?
V: Ei ole.
16. Potilasvakuutus
Tarjouspyynnössä eritellään lääkärit seuraavasti:
Hammashoitolat, vakuutukseen sisältyy hammaslääkärien suorittamia toimenpiteitä
– Palkkasumma
kts. liitetiedosto
– Leikkaavat hammaslääkärit
kts. liitetiedosto
– Ei-leikkaavat hammaslääkärit
kts. liitetiedosto
Lääkäriasemat, joissa ei suoriteta leikkauksia (ylioppilaiden terveydenhuolto)
– Palkkasumma
kts. liitetiedosto
Liitetiedostoissa ei kuitenkaan eritellä palkkasummia edellä mukaisesti.
Liitteessä 3 on kokonaispalkkasummat ilmoitettu, muttei erittelyä leikkaavien/ei-leikkaavien välillä
Liitteessä 4 on hammaslääkäreiden työtunnit, muttei ilmoitettu palkkasummia eritellysti leikkaavien
ja ei-leikkaavien välillä.
Kaipaamme tarjouspyynnön mukaista euromääräistä erittelyä palkkasummista
V: Ei ole saatavilla.
17. Omaisuusvakuutukset
Kaipaamme erittelyä vähintään 100 000 euron arvoisista laitteista ja omaisuudesta.
 Laitteen tyyppi (eli käyttötarkoitus), merkki ja malli sekä mahdollisesti valmistenumero jos
löytyy
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Valmistusvuosi jos löytyy
Vakuutuspaikka
Jälleenhankinta-arvo
V: Ei ole yli 100 000 euron laitteita.
18. Hankintasopimus
Tarjouslomakkeen kohdassa 3.2 on yksilöity vain kaksi sopimusehtoa ehdottomiksi
vähimmäisvaatimuksiksi. Lisäksi tarjouspyynnössä ilmoitetaan, että YSE 2009 ehtoja noudatetaan
vain "soveltuvin osin". Tarkoittaako tämä siis sitä, että YSE 2009 ehtojen noudattaminen itsessään ei
ole ehdoton vaatimus vaan tarjouksessa voidaan esittää myös niistä poikkeavia ehtoja edellyttäen,
että tarjous on yhdenmukainen tarjouslomakkeessa yksilöityjen ehdottomien vähimmäisvaatimusten
kanssa? Tällöin YSE 2009 ehdot tulisivat sovellettavaksi vain siltä osin kuin sopimuksesta,
tarjouspyynnöstä ja tarjouksesta ei muuta johtuisi. Pitääkö tämä paikkaansa?
V: Pitää paikkaansa.

