TARJOUSPYYNTÖ
11.10.2017

534/2017
1 (3)

ESPER-hanke, Kuuma sairaala
RST-KALUSTEET
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky. pyytää tarjoustanne
ESPER-hankkeeseen kuuluvan Kuuman sairaalan ensimmäiseen
vaiheeseen kuuluvien päivystyksen, valvonnan ja teho-valvonnan,
sydäntoimenpideyksikön sekä leikkausyksikön RST-kalusteista
oheisten liitteiden mukaisesti. Em. tilat valmistuvat vaiheittain, ensimmäisenä päivystyksen tilat maaliskuussa 2018, koko Kuuman
sairaalan valmistumisaika on maaliskuu 2019.
Kuuman sairaalan ensimmäisen vaiheen jälkeen valmistuu Perhetalo, johon sijoittuu kaikki lastentautien vastaanottotilat sekä vastasyntyneiden tehohoito-osasto, lastentautien ja synnyttäjien vuodeosasto, neuvolat, synnytyssalit, äitiyspoliklinikka ja kaksi vuodeosastoa.
Oheisten liiteasiakirjojen mukaisten RST-kalusteiden lisäksi tarjouspyyntö sisältää optiona Perhetalon vastaavat kalusteet.
Tarjoajalla tulee olla toimitettuna ja asennettuna Suomessa vastaavia
RST-kalusteita viimeisten viiden vuoden aikana yhteensä vähintään
tämän tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa.
Rakennuskohteen osoite on Porrassalmenkatu 35 - 37 50100 Mikkeli.
Tarjouksen hinnoittelu Tarjous tulee laatia Huonekohtainen RST-kalusteluettelon, liite 3,
mukaisin yksikköhinnoin, myös kokonaishinta tulee ilmoittaa.
Toimitusaika

Ilmoitettava tarjouksessa. Kalustetoimitukset ja -asennukset ajoittuvat tilojen valmistumisen mukaan.

Toimitusehto

Vapaasti Mikkelin keskussairaala. Työselityksen mukaisesti RSTkalusteet valmiiksi paikalleen asennettuna.

Osatarjous

Osatarjouksia ei hyväksytä.

Vaihtoehtoiset tarjoukset
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.
Tarjous voimassa
31.12.2017 saakka.
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Hinta

Hinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa. Verokanta on ilmoitettava.

Takuuaika
Kalusteille edellytetään vähintään kahden (2) vuoden takuuaikaa.
Alkuperämaa

Kalusteiden alkuperämaa on ilmoitettava tarjouksessa.

Maksuehto

21 pv netto hyväksytystä vastaanotosta..

Päätöksenteon
perusteet

Päätöksenteon perusteena on tarjouspyynnön vaatimukset täyttävistä tarjouksista kokonaishinnaltaan edullisin tarjous.

Tarjouksen liitteet

Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa
- tarjouspyynnön liite 4 Tarjoajan antama vakuutus yrityksen tiedoista-lomake täytettynä tai liitteessä pyydetyt todistukset. Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia laskettuna
- tarjouksen referenssit vastaavista toimituksista viimeisten viiden
vuoden ajalta,
- esitteet ja muut tarjouspyynnössä pyydetyt selvitykset.

Aikataulu

Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava avoin hankintamenettely.
Hankinnasta on ilmoitettu HILMA-ilmoituskanavalla 11.10.2017.
Toimitusajat: 1. krs 1/2018, 2. ja 3. krs arvio 10/2018, aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Muut ehdot
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Tarjousajan
päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten.
Tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan muilta osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE
2014 Tavarat).
Tarjous tulee laatia suomen kielellä.
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.
Tarjouksen jättö
Tarjous on lähetettävä yhtenä (1) kappaleena suljetussa kirjekuoressa varustettuna merkinnällä "Kuuma sairaala, RST-kalusteet",
osoitteella Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Hankintatoimisto, Porrassalmenkatu 35 - 37 50100 Mikkeli. Tarjouksen on oltava perillä
em. osoitteessa 10.11.2017 klo 12.00 mennessä.
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Kirjallisen tarjouksen lisäksi koko tarjous tulee lähettää sähköisenä
joko muistitikulle tallennettuna tai sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen hankinnat@essote.fi, otsikkokenttään tarjoajan nimi ja
viite ”RST-kalusteet, tarjous”.
Lisätiedot

Tarjouspyyntyö koskevat kysymykset tulee esittää sähköpostilla viimeistään 26.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: hankinnat@essote.fi
Otsikkokentässä tulee ilmoittaa tarjoajan nimi ja viite ”RSTkalusteet, kysymys”.
Vastaukset hankintaa koskeviin kysymyksiin julkaistaan kootusti viimeistään 1.11.2017 klo 15.00 mennessä internet-osoitteessa
http://www.essote.fi/tietoa-meista/hankinnat/tarjouspyynnot/

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KY.

Anita Vekkeli
hankintapäällikkö

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Työselitys
Asiakirjaluettelo
Huonekohtainen RST-kalusteluettelo
Tarjoajan antama vakuutus yrityksen tiedoista (tarjoaja
täyttää)
Piirustukset Liitteen 2 mukaiset piirustukset: M8100 - M8224 sekä
periaatepiirustukset M8900 - M8907

