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ORTOPEDISET JA TRAUMATOLOGISET TUOTTEET
Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjoustanne oheisten liitteiden mukaisesti otsikossa mainituista tuotteista.
Hankintakausi

Hankintakausi on 1.1.2017 1.2.2017 – 31.12.2019, jonka jälkeen
sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 6 kk:n irtisanomisajalla.

Tarjouksen tekeminen

Tarjous tulee laatia liitteinä oleville tarjouslomakkeille, liitteet 1, 2 ja
3, nettohintoina ilman arvonlisäveroa, kullekin tarjouslomakkeissa
ilmoitetulle kohdalle määrittelyn mukainen hinta kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Tarjouslomakkeisiin ei saa lisätä eikä niistä saa
poistaa rivejä eikä sarakkeita.
Hintojen tulee olla kiinteät hankintakauden loppuun saakka. Hintojen
tulee kattaa kaikki toimitukseen, vakuuttamiseen, laskutukseen ja
käsittelyyn liittyvät kulut. Noudatamme lakisääteisiä hintoihin vaikuttavia muutoksia. Hintoihin tulee sisältyä käyttökoulutus.
Ortopediset proteesikomponentit ja ortopediset välineet ovat kauden
aikana myyjän varastoa ja laskutetaan käytön mukaan, Mikkelin
keskussairaalassa olevan komponenttivaraston tulee olla riittävän
suuri. Myös instrumentit ovat myyjän omaisuutta. Hankintakaudella
toimitettavien instrumenttikokonaisuuksien tulee olla täydellisesti
toimivia.
Myyjä vaihtaa varastossa olevat vanhentuvat tuotteet hyvissä ajoin
veloituksetta uusiin.
Pyydämme ilmoittamaan tarjouksessa kauden aikana lyhytlainassa
kulkevien proteesikokonaisuuksien ja niiden instrumenttien lyhytlainan vuokrausperusteet ja vuokrat.
Tilaaja käyttää olemassa olevat omat ortopedisten välineiden varastot ja vasta sen jälkeen ottaa käyttöön vastaavat uudet tuotteet.

Osatarjous

Osatarjoukset hyväksytään tarjouslomakkeissa ilmoitettujen ryhmäkokonaisuuksien mukaisesti, päästäkseen tarjousvertailuun tulee
pystyä tarjoamaan kyseisen ryhmän kaikki pyydetyt komponentit ja
välineet.

2 (4)
Lonkkaproteesit: tarjouslomakkeella, liite 1, ilmoitettujen ryhmäkokonaisuuksien mukaisesti tilaaja valitsee 1 - 2 toimittajaa, revisiot
(kohdat 1K - 1M) tullaan hankkimaan valituilta proteesitoimittajilta.
Polviproteesit: tilaaja valitsee tarjouslomakkeella, liite 2, ilmoitettujen
ryhmäkokonaisuuksien mukaisesti 1- 2 toimittajaa, ryhmä 2G tullaan
hankkimaan ryhmiin 2A - 2F kohtiin hyväksytyltä toimittajalta. Ydinnaulat ja vastaavat: tilaaja valitsee tarjouslomakkeella, liite 3, ilmoitettujen ryhmäkokonaisuuksien mukaisesti yhden toimittajan, poikkeuksena kohta 3.4, jossa tilaaja valitsee 2 toimittajaa.

Toimitusehto

Vapaasti Mikkelin keskussairaala.

Maksuehto

21 päivää netto.

Toimitusosoite

Mikkelin keskussairaala, Porrassalmenkatu 35 - 37, 50100 Mikkeli.

Toimitusaika

Ilmoitettava tarjouksessa.

Tarjous voimassa

31.12.2016 saakka.

Muut ehdot

Tuotteiden tulee täyttää lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
edellyttämät vaatimukset.
Tarjous tulee laatia suomen kielellä.
Tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja
(JYSE 2014 Tavarat).
Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa täytetyt tarjouslomakkeet, liitteet
1, 2 ja 3. Lisäksi tarjoukseen tulee liittää täytettynä tarjouspyynnön
liite 4 ESPD-lomake. Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa kaikki tarjouspyynnössä pyydetyt selvitykset.
Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tämä koskee myös tarjoushintaa. Mikäli tarjous sisältää liikesalaisuuksia, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava ja ne tulee olla erillisellä liitteellä.
Tarjouksessa tule ilmoittaa sähköpostiosoite päätöksen tiedoksiantoa varten.
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Myöhästyneitä
tarjouksia ei oteta huomioon.

Päätöksenteon perusteet
Päätöksiä tehtäessä muodostetaan toimivia kokonaisuuksia tarjouslomakkeissa ilmoitetun mukaisesti.
Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella.
Vertailussa on tarjouslomakkeissa ilmoitettujen ryhmien/ryhmäkokonaisuuksien mukaisesti yhteensä 100 pistettä, kokonaistaloudellisuus ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:
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Lonkkaproteesit / vertailuperusteet ryhmät 1A 1H
Hinta

Painoarvo/max
pistettä
50

Henkilökunnan koulutuksen tarve käyttöönottovaiheessa (ostaja arvioi, vähäinen 10 p, suuri 0 p.)

10

Käyttöergonomia, mm. työvaiheiden määrä, instrumentaation tarkkuus, kupin tarttuvuus

10

Lonkkajärjestelmän monipuolisuus ja käytettävyys
Mikkelin ks:n kannalta (sementilliset/sementittömät,
primäärit/revisiot, nuppikoko- ja liukupinta/linerivaihtoehdot).

15

Instrumentaatio: mm. kokoamisen ja purkamisen
helppous, konttien vähäinen määrä

10

Rekisteritulosten pysyvyyden vertailu (NJR,
AOANJRR, Ruotsin rekisteri, jne. ostaja arvioi)

5

Lonkkaproteesit / ryhmät 1I - 1J:
Hinta
Asettamien käytettävyys (15 p.) ja asetuksen luotettavuus (15 p.)

Polviproteesit / Vertailuperusteet
Hinta
Henkilökunnan koulutuksen tarve käyttöönottovaiheessa, ostaja arvioi (vähäinen 10 p, suuri 0 p.)
Rekisteritulosten (NJR, AONJRR, Ruotsin rekisteri
jne.) pysyvyyden vertailu, ostaja arvioi
Samoihin femurin luuresektioihin on 4 erilaista femurkomponenttia.
Valikoiman kattavuus (10 p. mikäli toimittajalla on
tarjota kaikki kohdat 2A-2G vain vähäisin instrumenttilisäyksin)
Hyvä asennettavuus ja instrumentaation käytön helppous (ml. instrumentaation kokoamisen ja purkamisen
helppous ja instrumentaation konttien vähäinen määrä, instrumentaation tarkkuus, työvaiheiden määrä (ei
ylimääräisiä sahauksia), eri leikkausvaihtoehdot mahdollistava

Painoarvo/max
pistettä
70
30

Painoarvo/max
pistettä
50
10

5
10

10

10

Implanttien anatomia/käyttöominaisuudet (ml. vaihtoehdot perusmalleihin; mahdollisuus käyttää offset
adapteria femurin ja/tai tibian puolella; Mahdollisuus
käyttää jatkovarsia ja augmentteja primaariproteesissa)
5
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Ortpediset välineet (trauma): päätöksentekoperusteet tarjouslomakkeella, liite 3, ilmoitetun mukaisesti.
Ostaja pidättää itsellään oikeuden hankintakauden aikana tarpeen
mukaan ottaa valikoimiin uusia proteesikomponentteja mahdollisten
uusien lääketieteellisten teknisten sovellutusten tarpeisiin.
Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla
osoitteeseen hankinnat@esshp.fi viimeistään 20.10.2016 klo 15.00
mennessä. Otsikkokentässä tulee ilmoittaa tarjoajan nimi ja viite ”Ortopediset tuotteet, kysymys”.
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin
www-sivuilla osoitteessa http://www.esshp.fi/tarjouspyynnot viimeistään 27.10.2016 klo 15.00.

Tarjouksen lähettäminen
Tarjous esitteineen on lähetettävä kolmena (3) kappaleena suljetussa kirjekuoressa varustettuna merkinnällä "Ortopediset ja traumatologiset tuotteet” 16.11.2016 30.11.2016 klo 12.00 mennessä
osoitteella
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Hankintatoimisto
Porrassalmenkatu 35 - 37
50100 Mikkeli
Kirjallisen tarjouksen lisäksi tarjouslomakkeet, tarjouspyynnön liitteet
1, 2 ja 3, pyydetään lähettämään myös joko sähköpostin liitteenä
asiatunnuksella Ortopediset ja traumatologiset tuotteet osoitteella
hankinnat@esshp.fi tai muistitikulla kirjallisen tarjouksen mukana.

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY.

Anita Vekkeli
hankintapäällikkö

Liitteet

Lonkkaproteesit, tarjouslomake liite 1
Polviproteesit, tarjouslomake liite 2
Ortopediset välineet (trauma), tarjouslomake liite 3
ESPD-lomake, liite 4

