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YLIOPPILAIOEN TEBVEYOENHOITOSÁÄTIO

HANKINTAPÄÄTös

YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINTA
(Helsinki-Espoon, Joensuun, Kuopion ja Lappeenrannan yksiköt)

Hankintailmoitus
YTHS julkaisi hankintapyynnön hilma.fi- ja yths.fi-sivustoilla 28.2.2018.

Tarjouskuorten avaus
Tarjouskuoret avattiin perjantaina 6.4.2018 klo 13.00-13.15. Paikalla olivat johtajahammaslääkäriAnne Komulainen, talousjohtaja Olli-Pekka Luukko ja hankintasuunnittelija Jussi Järvinen.
Määräaikaan mennessä saatiin 2 tarjousta. Tarjouksen antoivat JH Hammastuote Oy ja
Plandent Oy.
Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
x = vaatimus täyttyy
- = vaatimus eitäyty
o = vaatimuksen täyttyminen eiselvillä

Vaatimus

JH Hammastuote Oy

Plandent Oy
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Rekisterit ia ti laaiavastuulain m ukaiset velvoitteet
Taloudellinen ia rahoituksellinen tilanne

Kaikki tarjoajat täyttävät kelpoisuusvaatim ukset.
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m
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JH Hammastuote Oy:n ja Plandent Oy:n tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset.
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Tariousta koskevat vleiset vaatimukset
Laitevaatimukset - hoitokoneet
Laitevaatimukset - imulaitteisto
Laitevaatimukset - ootilastuoli
Laitevaatimukset - ialkakvtkin
Laitevaatimukset - LED ootilasvalaisin
Vanhoien koneiden ooistamisen vaatimukset
Laiteasennusten vaatimukset
Tavarankulietusten veetimukset
Takuun ia huollon vaatimukset
Lainmukaisuuden ia ohieistuksen vaatimukset
Sopimusehdot
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kset täyttävät tarjouspyynnön vaatim u kset.
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Tarjousten vertailu
Hankinnan pisteytys
Hinta, euroa (arvonlisäveroton)
Hinta 1= 60 pisûettä); 60 %
. Edullisimman kokonaisuuden kokonaishinta, johon
sisältyvät kaikki ta rjouspyyn nön vaatim ukset =
60 pistettå.
. Muut suhteessa vähemmän, kaava edullisin hinta /
tarioushinta x 60
Toimintahäiriöiden minimointi: huollon vastea¡ka (=

JH Hammastuote Oy

Plandent Oy

220 950,00
60

289 913,00
45 ,60

20

20

10 (48 kk)

10 (48 kk)

I

10

98,00

85,60

20 pistettå);20 %

.

Akillisten laitteiden toimintahäiriöiden sattuessa
saadaan huollon apu viimeistään vuorokauden
(ma-pe) sisällä (24 h) tilauksesta = 20 pistettä
. Akillisten toimintahäir¡öiden sattuessa huollon
vasteaika (ma+e) vli24h tilauksesta = 0 pistettä
Takuu (= 10 pistettä); l0 %
. Rajoittamaton perustakuuaika24 kk tai enemmän
hoitokoneiden valmistus- ja materiaalivirheiden
sekä toim ittaja n asennusvirheiden osalta, korkein
takuuaika = 10 pistettä, muut suorassa suhteessa
vähemmän
Käyttäjäystävällisyys ja ergonomisuus (= l0 p¡s-

tettä);10 %

.

.

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

Pisteet yhteensä (maks.100 pistettä); 100

olo

Hankintapäätös

Päätetään hankkia suunterveyden hoitokoneet JH Hammastuote Oy:stä

Helsingissä 23.4.2018
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LIITTEET Oikaisuohjejavalitusosoitus
Vertailukooste

Olli-Pekka Luukko
talousjohtaja

