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Päätös

Virastopäällikkö päätti hyväksyä EMA Group Oy:n tarjouksen suun ter-
veydenhuollon anestesiapalvelujen hankinnassa vertailuhinnalla 
6625,00 euroa ja vertailupisteillä 100.

Samalla virastopäällikkö päätti, että osapuolia sitova sopimus ei synny 
tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan hankinnasta solmitaan erillinen 
sopimus valitun palveluntuottajan kanssa. Sopimus voidaan solmia ai-
kaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän 
katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Varsinainen sopimuskausi on pituudeltaan kaksi vuotta ja siihen sisäl-
tyy mahdollisuus yhden vuoden optiokauteen.

Varsinaisen sopimuskauden arvioitu sitoumukseton kokonaisarvo on 
500 000,00 euroa (alv 0 %). Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamää-
riin.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja valintaperusteet

Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja valintaperusteena halvin 
yhteishinta kokonaisuudelle, joka muodostui yhden, kahden ja kolmen 
hoitohuoneen päivähinnasta sekä 15 minuutin kliinisen työajan ylityk-
sestä annetusta hinnasta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja 
hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset.

Hankintakeskuksen hankintalakimies on tarkastanut tarjouspyyntöasia-
kirjat. Hankintakeskus vastaa tarjouspyynnöstä.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 29.9.2016 sähköisessä HILMA-
ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi ja hankintakeskuksen 
sähköisen tarjouspyyntöjärjestelmässä Cloudiassa. Hankintaan liittyvät 
lisätietokysymykset tuli esittää 10.10.2016 mennessä ja niihin vastattiin 
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13.10.2016. Korjattu tarjouspyyntö julkaistiin 13.10.2016. Määräaika 
tarjousten jättämiselle päättyi 26.10.2016.

Määräaikaan, 26.10.2016 mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Aiderix 
Oy:n, EMA Group Oy:n ja Medicomp Oy:n tarjoukset.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintakeskus on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoa-
jat täyttivät soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintakeskus on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valinta

Suun terveydenhuollon työryhmä on kokouksessaan 27.10.2016 käsi-
tellyt hankintaan saatuja tarjouksia ja tarjouksista tehtyä vertailua.

Halvimman hinnan pyydettyyn kokonaisuuteen tarjosi EMA Group Oy.

Vertailutaulukko vertailupisteineen on tämän päätöksen liitteenä 
(liite 1).

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi
Matti Aukia, hankinnoista vastaava hammaslääkäri, puhelin: 040 6720539

matti.aukia(a)hel.fi


