LIITE 1: HINTALOMAKE
POTILASSÄNKYJEN HUOLTOPALVELUT

Tarjoaja täyttää keltaisella merkityt solut
Tarjoajan nimi:

OSIO 1: LAITOKSISSA / TOIMIPISTEISSÄ / OSASTOILLA SIJAISTEVAT HUS:N JA SOTEN POTILASSÄNGYT
Tullakseen vertailluksi osiossa 1 eli positioissa 1.1-1.6 tarjoajan tulee tarjota kaikki positiot 1.1-1.6. Osio 1 eli positiot 1.1-1.6 vertaillaan ja päätetään yhtenä kokonaisuutena.
Seuraavaan soluun tarjoaja antaa sen %-määrän, jonka tarjoaja sitoutuu valituksi tullessaan
suorittamaan tarjouspyynnössä ilmoitetun noin 6.200 kpl potilassängyn tämän tarjouspyynnön
kohteena olevista huolloista vuositasolla osiossa 1.
Tätä %-lukua tullaan käyttämään huoltosuunnitelman laatimisessa; ks. tarjouspyynnön liite
3_Vastuunjakotaulukko alasivu Töiden jako valittavien kesken.
Osiossa 1 matkakustannuksista ja/tai matka-ajasta ei makseta korvausta.

Vuosihinnan
painoarvo
vertailuhintaa
laskettaessa
Tarjoushinnan
yksikkö

Sopimusvuosi 1
45 %

Sopimusvuosi 2
55 %

Tarjoushinta
pyydetylle yksikölle

Tarjoushinta
pyydetylle yksikölle

1.1 Sähkökäyttöisen potilassängyn määräaikaishuoltosuorite per rekisterissä oleva
sähkökäyttöinen sänky

Per määräaikaishuoltosuorite

0,00 €

1.2 Sähkökäyttöisen potilassängyn määräaikaishuoltosuorite per ei vielä rekisterissä oleva
sähkökäyttöinen sänky

Per määräaikaishuoltosuorite

0,00 €

1.3 Mekaanisen potilassängyn määräaikaishuoltosuorite per rekisterissä oleva mekaaninen
sänky

Per määräaikaishuoltosuorite

0,00 €

1.4 Mekaanisen potilassängyn määräaikaishuoltosuorite per ei vielä rekisterissä oleva
mekaaninen sänky

Per määräaikaishuoltosuorite

0,00 €

1.5 Sähkökäyttöisen potilassängyn korjaus- ja lisähuoltotyöt

Per tunti

0,00 €

1.6 Mekaanisen potilassängyn korjaus- ja lisähuoltotyöt

Per tunti

0,00 €
0,00 € Osion 1 vertailuhinta

OSIO 2: POTILAIDEN KOTIOSOITTEISSA SIJAITSEVAT HUS:N JA SOTEN HALLINNOIMAT POTILASSÄNGYT
Tullakseen vertailluksi osiossa 2 eli positioissa 1.7-1.10. tarjoajan tulee tarjota kaikki positiot 1.7-1.10. Osio 2 eli positiot 1.7-1.10 vertaillaan ja päätetään yhtenä kokonaisuutena.
Seuraavaan soluun tarjoaja antaa sen %-määrän, jonka tarjoaja sitoutuu valituksi tullessaan
suorittamaan tarjouspyynnössä ilmoitetun noin 980 kpl potilaiden kotiosoitteissa sijaitsevan
potilassängyn tämän tarjouspyynnön kohteena olevista huolloista vuositasolla osiossa 2.
Tätä %-lukua tullaan käyttämään huoltosuunnitelman laatimisessa; ks. tarjouspyynnön liite
3_Vastuunjakotaulukko Töiden jako valittavien kesken.

Osiossa 2 palveluntuottaja saa laskuttaa matkustamiskustannuksena verohallinnon kulloinkin vahvistaman km-korvauksen toteutuneista kilometreistä.
Lisäksi osiossa 2 palveluntuottaja saa laskuttaa pääkaupunkiseudun (=Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ulkopuolella tehtyjen huoltokäyntien toteutuneesta matka-ajasta enintään 50% voimassaolevasta sopimuksenmukaisesta huoltotuntihinnastaan.
Em. matka-ajan saa laskuttaa vain todellisen kuluneen matka-ajan mukaisesti; esimerkiksi samana päivänä vain kerran samalle paikkakunnalle, jossa huolletaan useampi sänky eri osoitteissa.
Pääkaupunkiseudulla matka-ajasta ei makseta korvausta.
Sopimusvuosi 1
Sopimusvuosi 2
Vuosihinnan
45 %
55 %
painoarvo
vertailuhintaa
laskettaessa
Tarjoushinnan
yksikkö

Tarjoushinta
pyydetylle yksikölle

Tarjoushinta
pyydetylle yksikölle

1.7 Tarjouspyynnön mukaiset määräaikaishuoltotoimet potilaiden kotisosoitteissa Uudellamaalla
Per tunti
sijaitseviin Apuvälinekeskuksen hallinnoimiin lääkinnällisen kuntoutuksen sänkyihin (noin 130
kpl, ks. tarjouspyynnön liite 4a sänkykanta HUS, sarake E = 82)

0,00 €

1.8 Lisä- / korjaushuoltotyöt potilaiden kotisosoitteissa Uudellamaalla sijaitseviin
Apuvälinekeskuksen hallinnoimiin lääkinnällisen kuntoutuksen sänkyihin (noin 130 kpl, ks.
tarjouspyynnön liite 4a sänkykanta HUS, sarake E = 82)

Per tunti

0,00 €

1.9 Tarjouspyynnön mukaiset määräaikaishuoltotoimet potilaiden kotisosoitteissa Uudellamaalla
soten hallinnoimiin lääkinnällisen kuntoutuksen sähkösäätöisiin sänkyihin (noin 850 kpl)

Per tunti

0,00 €

Per tunti

0,00 €

1.10 Lisä- / korjaushuoltotyöt potilaiden kotisosoitteissa Uudellamaalla soten hallinnoimiin
lääkinnällisen kuntoutuksen sähkösäätöisiin sänkyihin (noin 850 kpl)

0,00 € Osion 2 vertailuhinta

