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imujen hankintapäätökseen (HEL 2020-007953 T 02 08 01 00) 

 

Vaadimme Fimet Oy:n tarjouksen hylkäämistä perusteella; ei täytä pyydettyjä minimivaatimuksia. 

Esitämme vaatimuksessamme kolme kohtaa, joissa minimivaatimus ei täyty. 

Kohta 1  

Minimivaatimus: 

Instrumenttisillassa olevien 
laitteiden paikat ovat käyttäjän 
muutettavissa ilman erillisiä 
työkaluja. Tarjoaja lataa tähän 
liitteen, josta käy ilmi se, mitkä 
laitteet ja laitepaikat voi käyttäjä 
vaihtaa ja mitkä vaativat huollon 
toimenpiteet sekä mikäli laitteen 
paikka ei ole muutettavissa. 

Minimivaatimuksessa instrumenttisillan laitteiden paikkojen pitää olla käyttäjän (esim. hammaslääkäri, 

hammashoitaja, suuhygienisti) vaihdettavissa. Kilpailutuksen voittaneen Fimet Oy:n tarjoama Fimet F1 City 

hammashoitoyksikkö ei mielestämme täytä tätä vaatimusta. 

Laitteen käyttöohjeessa, joka koskee myös Fimet F1 City mallia (todennettavissa ohjeen sivulla 5) todetaan 

seuraavaa sivulla 17. 

” There are five places for instruments on the instrument bridge. The arrangement of the instruments is set 

according to the customer’s order. Changing the arrangement must be done by maintenance personnel.” 

Tämä tarkoittaa, että instrumenttisillan paikka määritellään valmistajalle kun hammashoitoyksikkö tilataan 

ja paikka on siten lopullinen. Toisin sanoen käyttäjä ei voi vaihtaa paikkaa ilman erillisiä työkaluja ja lisäksi 

järjestyksen muuttaminen vaatisi valmistajan huoltohenkilön käynnin, joka on yleensä erillislaskutettava 

palvelu. 

Valmistajan käyttöohjeessa ei ole minkäänlaista mainintaa instrumenttiletkujen päissä olevista liittimistä 

instrumenttisiltaan. Tämä tukee näkemystämme asiassa. 

Kohta 2 

Seuraava kohta tarjouspyynnön minivaatimuksena ei mielestämme myöskään täyty: 

Laiteletkut ovat käyttäjän 
helposti vapautettavissa 
doriovarsista siten, että 
laiteletkujen instrumentteja voi 
käyttää myös "vedottomassa" 
tilassa. 



Olettehan huomioineet seuraavan asian. Fimet Oy:n tarjoamassa laitteessa instrumentti käynnistyy ja pysyy 

aktiivisena dooriovarren vedosta. Kun laiteletku irrotetaan dooriovarresta, instrumentti ei saa aktiivitilaa ja 

ei käynnisty sekä pysy aktiivisena. Mielestämme instrumenttia ei voi käyttää minimivaatimuksen mukaisesti 

”vedottomassa” tilassa. 

Kohta 3 

Viimeisenä kohtana pyydämme teitä huomioimaan seuraavan minimivaatimuksen: 

Teho/syljenimuletkuja on 
mahdollisuus ostaa irallaan 
metrihinnalla ja ne pystytään 
vaihtamaan hoitolassa käyttäjän 
toimesta. 

Fimet Oy:n tarjoamassa laitteessa imuletkun sisällä kulkee pesuletku. Imuletkun vaihtotyö vaatii käyttäjältä 

(esim. hammaslääkäri, hammashoitaja, suuhygienisti) seuraavia toimenpiteitä. Vaihdettava imuletku on 

liimattu ja hankala irrottaa. Liittimet on myös irrotettava molemmista imuletkun päistä. Imuletkun sisällä 

oleva pesuletku tulee irrottaa letkun molemmista päistä kiinnitettyyn pesunippaan. Imuletkun sisälle on 

pujoteltava uusi pesuletku, joka kiinnitetään molempiin päihin pesunippoihin. Lopuksi imuletku liimataan ja 

liittimet kiinnitetään.  

Mielestämme oheinen vaihtotyö on suuritöinen ja vaatii huoltoammattilaisen osaamista, eikä vaihtotyö ole 

mahdollinen käyttäjälle vaan vaatii ammattitaitoisen huoltohenkilön. 
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