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Helsi nginkaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta
Postiosoite: PL 10

00099 Helsingin kaupunki

Haemme oikaisua Sosiaali- ja terveyslautakunta pdrdtokseen Potilassdinkyjen
huoltopalvelujen hankinnasta (piititos nro HEL 2014-0014il r 02 08 02 00).

Perustelu

Tarjouspyynt6 oli laadittu siten, ettd vain sdnkyjen myyjat ja maahantuojan pystyivdit

tarjoamaan kilpailukykyisiti hintoja huoltotyostii. Tdimai johtui siitd, ettd varaosista ei saanut
ottaa mitdiiin katetta vaan ne oli myytdvti myyjiin listahinnalla. Tarvittaessa oli esitettdvd
kuitti ostohinnasta. Tdmd tarkoittaa sitd, ettd valmistajat ja maahantuojat, jotka tekeviit
omat hintalistansa, saavat tdstd kohtuuttoman edun. Heillti varaosissa on jo oma kate.

Muut yritykset joutuvat omalla kustannuksellaan hankkimaan ja varastoimaan osat. Eli

tarjouksen muotoilu pudotti pois pelistii kaikki muut kuin valmistajat ja maahantuojat, mikd
niikyi myos tarjotuissa hinnoissa ja siis lopputuloksissa.

Viittaan HUS-logistiikan ldhettdmddin meiliin 12.6.2014

KYSYMYS:

Haluaisimme tarkennuksia seuraaviin kohtiin:
- Tarjouspyynto 117 sivu 4, kohta "Varaosat": Tarkoittaako tiimi muotoilu sitd, ettd palveluntuottaja ei
kdytdnnossd saa katetta myymistddn varaosistaan ollenkaan ja joutuu omalla kustannuksellaan
hankkimaan, toimittamaan ja varastoimaan varaosat? Kuinka tdtd seurataan?

VASTAUS:

Tarjouspyynn6n kohdan 5 mukaisesti:
"Varaosat tulee hinnoitella kohtuullisuutta noudattaen, kuitenkin enintddn HUS:in voimassaolevia
sopimushintoja noudattaen tai laskuttaen niistd enintddn sen hinnan, jonka palveluntuottaja on itse
maksanut varaosasta. Pyydettdessii palveluntuottajan tulee toimittaa selvitys laskuttamiensa varaosien
h in noitte lusta. "

Lisdksi piddmme yhteenvedossa osiossa 1 kohdassa 1 .4 ja 1.6 voittajan hintoja
alihinnoitteluna. Kohdassa 1.4 voittaja lupaa tehdii mekaanisen siingyn huollot ja
rekisteroinnin hintaan 6,00 - 8,00€/kpl. Kohdassa 1.6 voittaja ilmoittaa tekeviinsd
mekaanisen potilassdngyn korjaus- ja lisdhuoltotyot hintaan 10,00€/tunti. Kokeneena
huoltofirmana tieddmme. ettei tdmd ei ole mahdollista tehdd kannattavasti.
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