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MAGNEETTIKUVAUSLAUSUNTOJEN OSTAMINEN
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE)
radiologian yksikkö on ostamassa magneettikuvauslausuntoja
etälausuntoina kuntayhtymän ulkopuoliselta toimijalta.

Hankittavan palvelun vaatimusmäärittely:
Magneettikuvaukset suoritetaan Mikkelin keskussairaalassa Tilaajan
henkilöstön toimesta ja sairaalan vakiintuneiden periaatteiden
mukaisesti. Tilaajan radiologi ohjeistaa tutkimukset. Tutkimuksista
vastaavan ja niistä lausunnon antavan henkilön tulee olla radiologian
erikoislääkäri (oikeudet Suomessa) ja hänellä tulee olla riittävä koulutus
ja sekä säännöllistä kokemusta magneettitutkimuksista yliopisto- tai
keskussairaalassa.
Tilaaja valitsee tutkimukset, joista lausunnot ostetaan. Tilattavien
lausuntojen määrä vaihtelee välillä 0-10 lausuntoa/arkipäivä.
Aikaisemmalla hankintakaudella keskimääräinen tilattujen
etälausuntojen määrä oli noin 13 lausuntoa/viikko, eikä säännöllisiä
tilauksia voida taata. Noin 80 % tutkimuksista on pään ja selkärangan
eri tasojen kuvauksia, loput ovat nivelten ja vatsan/lantion alueen
kuvauksia. Lisäksi kuvaamme yhtenä tai kahtena lauantaina
kuukaudessa perusmagneettikuvauksia noin 12-15 tutkimusta/lauantai.
Lauantaimagneeteista ilmoitetaan Toimittajalle ennakkoon.
Lausunnot on annettava viimeistään kuvauspäivää seuraavien kahden
arkipäivän aikana. Toimittaja vastaa kustannuksellaan mahdollisista
tekstinkäsittely- ja puheentunnistusjärjestelmän kustannuksista.
Teksti- ja kuvatiedon siirtoon voidaan käyttää Commit; Oy:n
lausuntoportaalia. Mahdollisista liittymiskustannuksistaan siihen
Toimittaja vastaa itse. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää muutakin
järjestelyä. Mikäli tarjoukseen sisältyy muun kuin Commitin portaalin
käyttö, tarjoajan on tarjouksessa kuvattava ja osoitettava, että
toimintatapa on validi ja mahdollistaa tietojen automaattisen siirtymisen
kumpaankin suuntaan tilaajan Effica/RIS/PACS-ympäristön ja
toimittajan tietojärjestelmien välillä. Myös järjestelyn tietoturvallisuus on
käytävä ilmi kuvauksesta. Selvityksen perusteella Tilaaja voi edellyttää
Toimittajalta Commit portaalin käyttöä, mikäli vaihtoehtoinen järjestely ei
vastaa vaatimuksia.
Commitin portaalia käytettäessä Tilaaja vastaa siihen liittyvästä
tutkimuskohtaisesta maksusta, mutta jotta hintavertailu olisi tasapuolista
mahdollisten muiden tarjottujen ratkaisujen kanssa, Commitin portaalia
hyödyntäviin tarjouksiin lisätään tutkimuskohtaiseen maksuun 4
euroa/tutkimus. Mahdollisen muun järjestelyn kustannusten on
sisällyttävä tarjottuun tutkimushintaan.
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Yleisiä vaatimuksia:
Valituksi tullakseen tarjoajan on pystyttävä sitoutumaan yllä oleviin
vaatimuksiin, jotka kirjataan palvelun hankkimisesta tehtävään
sopimukseen. Alihankkijan käyttö on sallittua, mutta toimittajaksi valittu
tarjoaja vastaa ESSOTE:lle mahdollisten alihankkijoidensa tuottamista
palveluista. Toimittajan on käytettävä kuvien tulkintaan asianmukaisia
radiologin diagnostisia näyttöjä.
Palvelun tuottavalla radiologian erikoislääkärillä on oltava lähetteen
ymmärtämiseen ja lausunnon tuottamiseen riittävän hyvä suomen
kielen taito. Toistuvat epäonnistumiset tuottaa palvelua vaaditusti on
hankintasopimuksen irtisanomisperuste.
Hinnoittelu
Ilmoitettava yksi hinta, joka on sama kaikille tutkimusnimikkeille. Hinta
on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa.

Hankintakausi

1.1. - 31.12.2017, optiomahdollisuus 1.1.-31.12.2018.

Osatarjous

Osatarjouksia ei hyväksytä.

Maksuehto

21 pv netto toteutuneen palvelun mukaisesti.

Muut ehdot

Tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan
muilta osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014
Palvelut). Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava:
hankintasopimus, tarjouspyyntö liitteineen, Julkisten hankintojen yleiset
sopimusehdot ja tarjous.
Tarjoajan tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin ja sillä ei saa
olla hoitamattomia lakisäteisiä velvoitteita. Tarjoajan tulee olla
tarjoamiensa työntekijöiden työnantaja.
Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä taloudellinen ja rahoituksellinen
toimituskykynsä sekä tekninen suorituskykynsä.
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.
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Myöhästyneitä
tarjouksia ei oteta huomioon.
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Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla voimassa 31.1.2017 saakka.
Tarjouksen liitteet
Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa

-

tarjouspyynnön liite 1 ”Tarjoajan antama vakuutus yrityksen
tiedoista” täytettynä tai liitteessä pyydetyt todistukset. Selvitykset
eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen
jättöpäivästä,

-

selvitys tarjotusta henkilökunnasta (henkilötiedot, pätevyys,
työkokemus, suomen kielen taito, mitä tutkimuksia ko. henkilön on
suunniteltu tekevän),

-

selvitys suunnitelluista alihankkijoista,

-

todistus palveluntuottajan potilasvakuutuksesta ja
vastuuvakuutuksesta sekä niiden voimassaolosta,

-

selvitys siitä, että tarjouksen tekevällä yksityisellä yhteisöllä tai
säätiöllä on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukainen
lupa palvelujen antamiseen sekä lain mukainen hyväksytty johtaja,

-

lisäksi tarjouspyynnössä pyydetyt selvitykset, joita tarjouksen
pyytäjä käyttää arvioidessaan, täyttääkö tarjous hankittavan
palvelun vaatimusmäärittelyn.

Päätöksenteon perusteet

Se tarjoaja, jonka lausuntohinta on alhaisin, valitaan toimittajaksi.

Tarjouksen jättöaika

Tarjous liitteineen on lähetettävä kahtena (2) kappaleena suljetussa
kirjekuoressa varustettuna merkinnällä ” Magneettikuvauslausunnot
2017”, osoitteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.,
Hankintatoimisto, Porrassalmenkatu 35 - 37 50100 Mikkeli. Tarjouksen
tulee olla perillä em. osoitteessa viimeistään 29.11.2016 klo 12.00
mennessä.
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Lisätietoja

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla
osoitteeseen hankinnat@esshp.fi viimeistään 16.11.2016 klo 15.00
mennessä. Otsikkokentässä tulee ilmoittaa tarjoajan nimi ja viite
”Magneettikuvauslausunnot, kysymys”.

Vastaukset kysymyksiin julkaistaan viimeistään 18.11.2016 klo 15.00
mennessä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen www-sivuilla
osoitteessa http://www.esshp.fi/tarjouspyynnot. Tilaaja ei vastaa muihin
kuin määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin.

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY.

Anita Vekkeli
hankintapäällikkö

LIITE

Tarjoajan antama vakuutus yrityksen tiedoista, liite 1
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