
EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 15605

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0679480-9

Postiosoite Kajaanintie 50

Postitoimipaikka OYS

Postinumero 90029

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Samuli Kauppinen

Puhelin +358 83154321

Sähköpostiosoite samuli.kauppinen@ppshp.fi

NUTS-koodi Oulu K564

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.ppshp.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/ppshp

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=125849&tpk=2457502b-9372-4ed5-8ed7-
901f751938d6

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Julkisoikeudellinen laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

Tutkimuskäsineet (vinyyli ja nitriili)

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 15605
Päiväys 06.09.2017
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II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Tutkimuskäsineet (vinyyli ja nitriili)

Viitenumero

15605

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Kertakäyttökäsineet (18424300-0)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Pyydämme tarjousta tutkimuskäsineistä PPSHP:n hankintarenkaalle. Ryhmään 
kuuluvat:

- tehdaspuhtaat vinyylikäsineet (myös pitkävartiset omana ryhmänään)
- tehdaspuhtaat nitriilikäsineet (myös pitkävartiset omana ryhmänään)
- tehdaspuhdas nitriilikäsine, valkoinen, ohut
- Muut käsineet

Tehdaspuhtaista lyhytvartisista vinyyli- ja nitriilikäsineistä pidetään sähköinen 
huutokauppa, valintaperusteena hinta 80 %, CSR (Corporate Social Responsibility) -
pisteistä koostuva laatupisteytys 20 %. Muut kilpailutetaan omina ryhminään ja 
näiden valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, halvin hinta.

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja 1+1 optiot joiden käyttämisestä päätetään 
ennen sopimuskauden loppua. Jos sopimuskauden alku viivästyy, siirtyy sen loppu 
samoin niin että sopimuskausi on kolme (3) vuotta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä 1,00 €

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Tarjoukset voivat koskea

Kaikkia osia

II.2) Kuvaus

Tutkimuskäsineet (vinyyli ja nitriili)

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Tutkimuskäsineet vinyyli

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kertakäyttökäsineet (18424300-0)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D

Pääasiallinen suorituspaikka

OYS-Erva

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Ryhmän sisältämät nimikkeet ovat:

- Käsine vinyyli puuteriton steriloimaton, koot XS, S, M, L ja XL

Ryhmään valitaan yksi toimittaja. Toimittaja valitaan sähköisen huutokaupan ja 
laatupisteytyksen perusteella. Kaikkien tarjottujen kokojen tulee olla samasta 
tuotemallista.

Hankintarenkaan ilmoitetut kulutukset ovat arvioita ja perustuvat aiempiin ostoihin. 
Arviot eivät muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan tuotteita 
hankitaan todellisen tarpeen mukaan joka voi olla pienempi tai suurempi.

Tarjouspyynnössä esiintyvät tuotemerkit ovat tietoja nykyisestä käytössä olevasta 
tuotteesta ja ne on ilmoitettu tarjouksen tekijälle ohjeeksi ja viitetietona. Vastaavat 
tuotteet otetaan huomioon vertailussa.

Yleisenä tavoitteena on löytää sopimuskumppani, joka kykenee paitsi toimittamaan 
varmasti suuren volyymin tutkimuskäsineitä koko OYS-erva -alueelle, myös 
tarjoamaan luotettavasti tuotteisiin liittyvää tukea ja palvelua sopimuskauden aikana 
sitä tarvitseville yksiköille. Tarjouksia tullaan tarkastelemaan hyvin kriittisesti tuotteen 
käyttöön soveltuvuuden suhteen, mutta myös tarjoajan soveltuvuutta tarkastellaan 
tiukasti ennakkoon. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimitusvarmuuteen, alustavaan 
koulutussuunnitelmaan ja käyttäjätukeen, joista kaikista on kuvaukset pyydetty. 
Myös käytännöt, joilla tarjoaja seuraa aktiivisesti tuotantoketjun ja näin lopputuotteen 
eettisyyttä ovat tärkeässä roolissa. Sopimus myös puretaan hyvin herkästi, jos 
jossain mainituista havaitaan puutteita sopimuskauden aikana eikä korjaavia 
toimenpiteitä reklamaatioista huolimatta nähdä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

Painotus

80

Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta)

Osa nro

1

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi
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Nimi Painotus

CSR-pisteet 20

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

1,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

36 kuukautta

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Optio 1+1 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kertakäyttökäsineet (18424300-0)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D

Pääasiallinen suorituspaikka

OYS-Erva

II.2) Kuvaus

Tutkimuskäsineet (vinyyli ja nitriili)

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Tutkimuskäsineet nitriili

Osa nro

2

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi
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II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Ryhmän sisältämät nimikkeet ovat:

- Käsine nitriili puuteriton steriloimaton, koot XS, S, M, L ja XL

Ryhmään valitaan yksi toimittaja. Toimittaja valitaan sähköisen huutokaupan ja 
laatupisteytyksen perusteella. Kaikkien tarjottujen kokojen tulee olla samasta 
tuotemallista.

Hankintarenkaan ilmoitetut kulutukset ovat arvioita ja perustuvat aiempiin ostoihin. 
Arviot eivät muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan tuotteita 
hankitaan todellisen tarpeen mukaan joka voi olla pienempi tai suurempi.

Tarjouspyynnössä mahdollisesti esiintyvät tuotemerkit ovat tietoja nykyisestä 
käytössä olevasta tuotteesta ja ne on ilmoitettu tarjouksen tekijälle ohjeeksi ja 
viitetietona. Vastaavat tuotteet otetaan huomioon vertailussa.

Yleisenä tavoitteena on löytää sopimuskumppani, joka kykenee paitsi toimittamaan 
varmasti suuren volyymin tutkimuskäsineitä koko OYS-erva -alueelle, myös 
tarjoamaan luotettavasti tuotteisiin liittyvää tukea ja palvelua sopimuskauden aikana 
sitä tarvitseville yksiköille. Tarjouksia tullaan tarkastelemaan hyvin kriittisesti tuotteen 
käyttöön soveltuvuuden suhteen, mutta myös tarjoajan soveltuvuutta tarkastellaan 
tiukasti ennakkoon. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimitusvarmuuteen, alustavaan 
koulutussuunnitelmaan ja käyttäjätukeen, joista kaikista on kuvaukset pyydetty. 
Myös käytännöt, joilla tarjoaja seuraa aktiivisesti tuotantoketjun ja näin lopputuotteen 
eettisyyttä ovat tärkeässä roolissa. Sopimus myös puretaan hyvin herkästi, jos 
jossain mainituista havaitaan puutteita sopimuskauden aikana eikä korjaavia 
toimenpiteitä reklamaatioista huolimatta nähdä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

Painotus

80

Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta)

Nimi Painotus

CSR-pisteytys 20

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

36 kuukautta

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Optio 1+1 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi
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Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kertakäyttökäsineet (18424300-0)

Päänimikkeistö

Pitkävartiset käsineet (18424500-2)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D

Pääasiallinen suorituspaikka

OYS-Erva

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Ryhmän sisältämät nimikkeet ovat:

- Käsine nitriili puuteriton steriloimaton pitkävartinen, koot XS, S, M, L ja XL

Ryhmään valitaan 1-2 toimittajaa hinnan perusteella. Kaikkien tarjottujen kokojen 
tulee olla samasta tuotemallista.

Hankintarenkaan ilmoitetut kulutukset ovat arvioita ja perustuvat aiempiin ostoihin. 
Arviot eivät muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan tuotteita 
hankitaan todellisen tarpeen mukaan joka voi olla pienempi tai suurempi.

Tarjouspyynnössä mahdollisesti esiintyvät tuotemerkit ovat tietoja nykyisestä 
käytössä olevasta tuotteesta ja ne on ilmoitettu tarjouksen tekijälle ohjeeksi ja 
viitetietona. Vastaavat tuotteet otetaan huomioon vertailussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia)

II.2) Kuvaus

Tutkimuskäsineet (vinyyli ja nitriili)

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Tutkimuskäsineet nitriili pitkävartinen

Osa nro

3

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi
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Nimi Painotus

Hinta 100

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

1,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

36 kuukautta

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Optio 1+1 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kertakäyttökäsineet (18424300-0)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D

Pääasiallinen suorituspaikka

OYS-Erva

II.2) Kuvaus

Tutkimuskäsineet (vinyyli ja nitriili)

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Tutkimuskäsineet vinyyli pitkävartinen

Osa nro

4

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi
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II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Ryhmän sisältämät nimikkeet ovat:

- Käsine vinyyli puuteriton steriloimaton pitkävartinen, koot S, M, L ja XL

Ryhmään valitaan 1-2 toimittajaa hinnan perusteella niin, että valikoimaan pyritään 
saamaan käsine sekä teippikiinnityksellä että ilman. Kaikkien tarjottujen kokojen 
tulee olla samasta tuotemallista.

Hankintarenkaan ilmoitetut kulutukset ovat arvioita ja perustuvat aiempiin ostoihin. 
Arviot eivät muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan tuotteita 
hankitaan todellisen tarpeen mukaan joka voi olla pienempi tai suurempi.

Tarjouspyynnössä mahdollisesti esiintyvät tuotemerkit ovat tietoja nykyisestä 
käytössä olevasta tuotteesta ja ne on ilmoitettu tarjouksen tekijälle ohjeeksi ja 
viitetietona. Vastaavat tuotteet otetaan huomioon vertailussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia)

Nimi Painotus

Hinta 100

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

1,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

36 kuukautta

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Optio 1+1 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2) Kuvaus

Tutkimuskäsineet (vinyyli ja nitriili)

Hankintasopimuksen kohde

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi
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II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kertakäyttökäsineet (18424300-0)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Pohjois- ja Itä-Suomi FI1D

Pääasiallinen suorituspaikka

OYS-Erva

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Ryhmän sisältämät nimikkeet ovat:

- Käsine nitriili puuteriton steriloimaton valkoinen, koot XS, S, M, L ja XL

Ryhmään valitaan 1-2 toimittajaa hinnan perusteella. Kaikkien tarjottujen kokojen 
tulee olla samasta tuotemallista.

Hankintarenkaan ilmoitetut kulutukset ovat arvioita ja perustuvat aiempiin ostoihin. 
Arviot eivät muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan tuotteita 
hankitaan todellisen tarpeen mukaan joka voi olla pienempi tai suurempi.

Tarjouspyynnössä mahdollisesti esiintyvät tuotemerkit ovat tietoja nykyisestä 
käytössä olevasta tuotteesta ja ne on ilmoitettu tarjouksen tekijälle ohjeeksi ja 
viitetietona. Vastaavat tuotteet otetaan huomioon vertailussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia)

Nimi Painotus

Hinta 100

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

1,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

36 kuukautta

II.2.1) Nimi

Tutkimuskäsineet nitriili ohut steriloimaton valkoinen, ohut

Osa nro

5

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet
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kirjaamo@ppshp.fi
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II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Optio 1+1 vuotta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa käytetään

Sähköistä huutokauppaa koskevat lisätiedot

Tarjousten määräajan jälkeen pyydetään näytteet tarjotuista tuotteista. 
Näytteiden ja asiakirjojen perusteella varmennetaan pakottavien vaatimusten 
täyttyminen, minkä jälkeen vaatimukset täyttäneille tarjoajille lähetetään kutsu 
sähköiseen huutokauppaan. Kutsu sisältää lähtötiedot ja tiedot huutokaupan 
kulusta. Huutokauppa voi alkaa aikaisintaan kahden (2) työpäivän kuluttua 
kutsun lähettämisestä.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

06.10.2017 12:00

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

9

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Kyllä

Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta

2020, 2021 tai 2022 riippuen optioiden käytöstä

Päivämäärä

06.10.2017

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys kohderyhmittäin

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä 25.09.2017 12:00

Hankinnan tunniste

15605

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 15605
Päiväys 06.09.2017

11/32



Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta 
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Muilla tavoin lähetettyihin kysymyksiin 
ei vastata.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Sähköinen huutokauppa
Huutokaupan kulku

Tarjousten jättämisen määräaika on 6.10.2017 klo 12. Tarjotuista tuotteista pyydetään 
lähettämään näytteet 5.10.2017 mennessä ja tarjoukset käydään läpi. Tämän jälkeen 
hyväksytyille tarjoajille lähetetään huutokauppakutsu. 

Huutokauppavaihe alkaa Tarjouspalvelu.fi -palvelussa kaksi arkipäivää kutsun jälkeen. 
Alustavan suunnitelman mukaan huutokauppa käydään 13.10.2017 klo 9-15, jonka 
jälkeen huutokauppa päättyy, kun uutta tarjousta ei ole annettu 15 minuutin aikana. 
Huutokauppa jatkuu tarvittaessa. Huutokauppaa ei käydä viikonloppuna tai pyhäpäivinä.

Huutokaupan minimialennus on 0,0001 €.

Tarjoajat pääsevät Tarjouspalvelu.fi -palvelun huutokauppatilaan huutokauppakutsun 
sähköpostiviestin linkistä tai hakemalla huutokaupan normaalisti Tarjouspalvelu.fi-
palvelusta. Huutokauppaan pääsevät vain ne tarjoajat, jotka hankintayksikkö on valinnut 
siihen osallistumaan. Jos tarjoaja menee Tarjouspalvelu.fi -palvelussa huutokauppaan 
ennen huutokaupan alkamisajankohtaa, hän näkee huutokaupan 
tarjouspyyntölistauksessa sekä tiedon, milloin huutokauppavaihe alkaa, mutta ei vielä 
tässä vaiheessa pääse varsinaiseen huutokauppatilaan. Jos huutokauppavaihe on 
alkanut, pääsee tarjoaja sisään huutokauppatilaan klikkaamalla huutokaupan nimeä.

Tarjoaja pystyy tekemään huutokaupan voimassa ollessa huutoja haluamansa määrän. 
Huutokauppajärjestelmä hyväksyy vain tarjouspyynnössä asetettujen 
vähimmäismuutosten puitteissa olevat huudot. Lisäksi järjestelmä tallentaa vain huudot, 
jotka parantavat tarjoajan tarjousta, eikä viimeksi annettua tilannetta pysty 
huonontamaan.

Huutokauppakutsu lähetetään valituille osallistujille

10.10.2017

Sähköisen huutokaupan aikataulutus

Viimeisimmän tarjouksen jälkeen odotetaan 0 tuntia 15 minuuttia

Huutokaupan lopetus

Jatkoaika on voimassa

Määrättyinä aikoina

maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
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Soveltuvuusvaatimukset

Tarjoajan on täytettävä tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset.

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Lisätietoa

TARJOAJAN PERUSTIEDOT

Yhtiön tai  vastaavan 
virallinen nimi, kotipaikka, 
osoite ja Y- tunnus sekä 
tarjousnumero/- tunnus.

Virallinen nimi Syötettävä

Kotipaikka Syötettävä

Osoite Syötettävä

Yrityksen sähköpostiosoite Syötettävä

Sähköpostiosoite, johon 
hankintapäätös lähetetään

Syötettävä

Puhelinnumero puh
Syötettävä

Y-tunnus (tai VAT-numero) Syötettävä

Tarjouksen numero/tunnus Syötettävä

PAKOTTAVAT 
VAATIMUKSET

Tarjoaja Tarjoaja on velvollinen toimittamaan tiedot 
pyydettäessä.

Toiminnassa noudatetaan 
Suomen lainsäädäntöä ja 
annettuja 
viranomaismääräyksiä ja 
ohjeita.

Kyllä

Tarjoaja on suorittanut 
sijoittautumismaassaan maan 
lainsäädännön mukaiset 
sosiaaliturvamaksut, 
eläkemaksut ja verot sekä 
Suomen lainsäädännön 
mukaiset verot, sosiaaliturva-  
ja eläkemaksut, jos tarjoaja on 
Suomessa verovelvollinen ja 
velvollinen maksamaan 
sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.

Kyllä

Kello 09:00 - 15:00

Huutokaupan kohteet Yksikkö Vähimmäis-
muutos

 

KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI PUUTERITON 
STERILOIMATON 

KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI PUUTERITON 
STERILOIMATON 

€ 0.0001 Alennus min. 

TUTKIMUSKÄSINE VINYYLI PUUTERITON 
STERILOIMATON 

TUTKIMUSKÄSINE VINYYLI PUUTERITON 
STERILOIMATON 

€ 0.0001 Alennus min. 
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Tarjoaja on merkitty ennen 
hankintasopimuksen tekemistä 
sijoittautumismaassaan 
kaupparekisteriin, 
ennakkoperintälain mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja 
työnantajarekisteriin sekä  
arvonlisäverolain mukaiseen 
arvonlisävelvollisten rekisteriin, 
mikäli lainsäädäntö edellyttää 
rekisteröitymistä.

Kyllä

Tarjoajalla on voimassa olevat 
lakisääteiset vakuutukset.

Kyllä

Tarjoajalla on riittävät 
taloudelliset edellytykset 
hankinnan suorittamiseen. 
Tätä ominaisuutta arvioidaan 
tarjoajan vakavaraisuudesta, 
maksukykyisyydestä, 
kannattavuudesta ja  
luottokelpoisuudesta saatujen 
tietojen perusteella. 
Hankintayksiköllä on oikeus 
arvioida tarjoajan taloudellisia 
edellytyksiä mm. tarkistamalla 
tarjoajan tiedot ja merkinnät 
Asiakastiedon rekisteristä, 
ELY-keskuksesta tai 
vastaavasta tietolähteestä.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan 
pyynnöstä hankintalain 
velvoittamat rikosrekisteriotteet 
hankintayksikölle heti 
hankintapäätöksen jälkeen.

Kyllä Ks. lisätiedot jäljempänä kohdassa Muut  
tiedot/Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Yritys ja mahdolliset 
alihankkijat noudattavat: a) 
ILO:n kahdeksaa keskeistä 
yleissopimusta (nrot 29/1930, 
87/1948, 98/1949, 100/1951, 
105/1957, 111/1958, 138/1973 
ja 182/1999) b) YK:n  
yleissopimus lapsen 
oikeuksista, artikla 32 c) 
Voimassa olevaa ympäristö- ja 
työlainsäädäntöä, joka on 
voimassa siinä maassa, missä 
tuote tuotetaan. Yrityksen tulee 
pyydettäessä kyetä 
raportoimaan ne toimenpiteet, 
joilla se todentaa sen, että 
tuote on tuotettu näiden 
sopimusten ja lainsäädännön 
mukaisesti. 

Kyllä Hankintayksikkö voi halutessaan pyytää 
todistukset yleissopimusten noudattamisesta 
myös kesken kauden.

CSR (Corporate Social  
Responsibility): Selvitys  
tarjoajan CSR-politiikasta ja 
miten toiminnassa 
huomioidaan aktiivisesti 
sosiaalinen vastuu, 
alihankkijoiden auditoinnit ja 
näiden toimittajien toiminnan 
kehittäminen. 
Tutkimuskäsineiden 
tuotantoketjun eettisyys on 
ison volyymin ja hintakilpailun 
myötä kriittinen asia, joten 
esitetyn CSR-käytännönkin 
mukaan arvioidaan tarjoajan 
soveltuvuutta 
sopimustoimittajaksi.

Ladattava
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ESPD-lomake täydennettynä 
on liitetty PDF-muotoisena 
tarjoukseen. Lomake täytetään 
sähköisesti osoitteessa 
http://ec.europa.eu/growth/esp
d HUOM: Käytä 
tarjouspyynnön liitteenä olevan 
ESPD-ohjeen mukaisesti 
liitettä: espd-
request_15605.xml

Ladattava

Hankinta- ja kaupalliset 
ehdot

Kiinteät tarjoushinnat on 
ilmoitettava euroina enintään 
neljän desimaalin tarkkuudella 
arvonlisäverottomina 
nettohintoina tarjouspyynnössä 
ilmoitetulle yksikölle. 
Kulutusmääriin porrastetusti 
sidottuja hintoja ei hyväksytä. 
Kaikki alennukset ja ostajalta 
veloitettavat kulut on 
sisällytettävä yksikköhintaan. 
Laskutushinnan on oltava 
samalla desimaalitarkkuudella 
kuin tarjoushinnan. Mikäli 
laskutetaan pakkaushinnalla, 
yksikköhinnan on oltava sama 
kuin tarjoushinnan. 

Kyllä

Maksuehto 30 pv netto. Kyllä

Maksuehto Oulun kaupungille 
21 pv netto.

Kyllä

Toimitusmaksut, käsittely- ja 
laskutuslisät ja muut vastaavat 
kulut sisältyvät hintaan.

Kyllä

Viivästyskorko on enintään 
voimassa olevan Suomen 
Pankin vahvistaman 
viivästyskoron mukainen.

Kyllä

Laskut lähetetään 
verkkolaskuina.

Kyllä PPSHP:lle verkkolaskutus on pakollinen 
vaatimus. (**) (Mikäli ette omasta 
järjestelmästänne pysty lähettämään 
verkkolaskuja, niin käytössämme on Baswaren 
verkkolaskupalvelu, johon voitte rekisteröityä ja 
toimittaa sitä kautta laskut verkkolaskuina.  
Tarkempaa ohjeistusta löytyy linkistä:  
http://www.basware.fi/ratkaisut/verkkolasku/my
yntilaskut ) Oulun kaupungille verkkolaskutus 
on pakollinen vaatimus. Mikäli ettet omasta 
järjestelmästänne pysty lähettämään 
verkkolaskuja, niin ilmainen sähköisetn 
laskujen lähetyspalvelu on osoitteessa: 
www.monetra.fi/verkkolaskuosoitteet

Toimitusehto on TOP tilaava 
yksikkö, mikä koskee kaikkia 
hankintarenkaan yksiköitä. 
Kuormalavat katsotaan  
pakkausmateriaaliksi, joka 
sisältyy toimitusehtoon.

Kyllä

Jos tilauksella on 
sopimustuotteiden lisäksi 
sopimuksettomia tuotteita, 
toimitusehto on TOP. 
Toimitusmaksun voi periä vain 
tilauksista, joissa on 
yksinomaan sopimuksettomia 
tuotteita.

Kyllä
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Kohtuullinen kiinteä 
porrastamaton toimitusmaksu 
per toimituspiste hyväksytään 
*t-merkityille hankintarenkaan  
yksiköille (kohdassa 8. 
Laskutus ja maksuehto), 
terveyskeskuksille ja laitoksille 
alle 300 euron (alv 0 %) 
tilauksille.

Valittava Kyllä
Ei

Mikäli vastaus edelliseen 
kohtaan kyllä toimitusmaksun 
määrä on ilmoitettava. 
Kohtuulliseksi katsotaan alalla 
yleisesti käytössä olevat 
kuljetushinnat. 

€ / 
kerta

Muut

Jos laadusta tai toimituksista 
reklamoidaan kirjallisesti kolme 
kertaa/hankintayksikkö kolmen 
kuukauden aikana, on ostajalla 
oikeus irtisanoa sopimus.

Tarjottavien tuotteiden on 
täytettävä vaatimukset, jotka 
laki terveydenhoidon 
tarvikkeista ja laitteista 
määrittää.

Kyllä

Jätelaki velvoittaa tuotannon 
harjoittajaa, valmistajaa, 
maahantuojaa ja viranomaisia 
huolehtimaan siitä, että jätettä 
syntyy mahdollisimman vähän 
ja se on vaaratonta ja 
kierrätettävää.

Kyllä

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan 
sopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen sopimustuotteiden 
kuvat/esitteet asiakkaan 
ilmoittamaan osoitteeseen pdf 
tai jpeg -muodossa nimettynä 
tuotenimen mukaisesti.

Kyllä

Tavarantoimittaja on velvoitettu 
huolehtimaan siitä, ettei 
kuljetettavaksi lähetettyä 
lähetystä pureta tai jaeta 
pienempiin eriin 
kuljetusliikkeen toimesta. 
Lähetys on toimitettava 
kuljetusasiakirjojen mukaisena 
kokonaisuutena 
tavarantoimittajalta 
vastaanottajalle.

Kyllä

Yleiset sopimusehdot

Muilta osin hankinnassa 
noudatetaan julkisten 
hankintojen yleisiä 
sopimusehtoja (JYSE 2014 
tavarat).

Kyllä

Tarjottujen tuotteiden on 
vastattava nimikkeiden 
nimityksiä sekä niille asetettuja 
pakottavia vaatimuksia. 
Tarjottavien tuotteiden on 
sovelluttava 
käyttötarkoitukseen.
Tuotteiden ominaisuuksia on 
tarkennettu joissakin kohtaa 
nimikkeen lisäksi käytössä  
olevilla esimerkkituotteilla. 
Esimerkkituotteita vastaavat 
tuotteet hyväksytään.
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Ilmoitetut kulutusmäärät ovat 
hankintarenkaan arvioituja 
yhden (1) vuoden  
kulutusmääriä. Arviot 
perustuvat aikaisempiin 
materiaalikirjanpidon 
kulutustietoihin ja 
varainhoitovuosien 
toimintasuunnitelmiin. 
Kulutusmäärät ilmoitetaan 
tarjoajille ainoastaan 
tarjouksen tekemisen tueksi. 
Hankintasopimus ei muodosta 
hankintayksikölle 
määräostovelvoitetta, vaan 
todellinen kulutus voi olla 
suurempi tai pienempi. Jos 
hankinta viivästyy 
aloitusajankohdasta, 
huomioidaan hankintamäärissä 
viivästyminen.
Hankintarengas pidättää 
oikeuden hankkia 
poikkeustapauksissa 
hoidollisista syistä myös muita 
kuin sopimuksen piiriin 
kuuluvia tuotteita. 

Potilasturvallisuuden takia 
käyttöön ei voida valita 
tuotteita, joista ei ole 
käyttökokemusta. Osa 
tarvikkeista voi vaatia 
pitkäaikaista koekäyttöä ja 
hankintayksikkö koekäyttää 
harkinnan mukaan. 
Tarvittaessa tehdään 
tuotekohtaisia  
hankintapäätöksiä, joissa 
koekäytettävä tuote kokeillaan 
hankintakauden aikana ja 
otetaan mahdollisesti käyttöön 
tuloksen perusteella.

Toimitusaika on enintään 5 
työpäivää tilauksesta

Toimittajan ilmoitettava toimitusaika excel-
taulukossa

Tuotteiden suomenkielinen ja 
tarvittaessa ruotsinkielinen 
käyttökoulutus henkilökunnalle 
sisältyy hankintahintaan.

Kyllä

Alustava koulutussuunnitelma 
sopimuskauden aikana 
ladattava. Suunnitelmalla 
arvioidaan tarjoajan 
soveltuvuutta 
sopimuskumppaniksi. 
Tuotteiden käyttöopastusta ja 
koulutusta on järjestettävä 
koko hankintarenkaan alueella 
toimipaikkojen henkilöstölle, 
ilman eri veloitusta. 

Ladattava

Tuotteille on oltava 
suomenkielinen ja tarvittaessa 
ruotsinkielinen käyttäjätuki.

Kyllä Tuotetuella tarkoitetaan tuotetukea ja 
tuotteiden käytön opastusta tarvikkeiden 
käyttäjille; tarjoajan nopea suullinen tai 
kirjallinen vastaus sopimustuotteen käyttöön 
ja/tai soveltuvuuteen liittyvään kysymykseen 
(arkisin klo 9-15).

Nimetty tuote-edustaja / 
edustajat koko  
hankintarenkaan toiminta-
alueella

Kyllä

Nimetyn/nimettyjen tuote-
edustajien nimi/nimet ja 
yhteystiedot

Syötettävä
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NÄYTTEET

Tarjoaja toimittaa näytteet 
kaikista vertailtaviin ryhmiin 
tarjoamistaan käsineistä 
veloituksetta ja rahtivapaasti 
5.10.2017 mennessä. Muut 
käsineet -ryhmästä pyydetään 
näytteitä tarvittaessa erikseen 
tarjousajan jälkeen. Näytteeksi 
lähetetään Ouluun kaksi rasiaa 
kokoja S, M ja L, sekä 
tarjoajan harkinnassa oleva 
pieni määrä kokoja XS ja XL 
(pitkävartisessa vinyylissä vain 
XL). Tarvittaessa pyydetään 
näytteitä myös muihin Erva-
yksiköihin. Näytteiden 
perusteella arvioidaan 
pakottavien vaatimusten 
täyttyminen ja näin tarjouksen 
kelpoisuus.

Kyllä

Näytteet osoitteeseen: 
PPSHP/Hankinta- ja 
logistiikkapalvelut / Samuli 
Kauppinen / Uusikatu 22 / 
90100 Oulu 

TARJOUSPYYNNÖN EXCEL- 
LIITE

Tarjouspyynnön liitteenä on 
excel-tiedosto 
"Tarjouspohja15605", johon 
tarjoaja täyttää tarjoamiensa 
tuotteiden tiedot. 

Taulukkoon voi samalle 
nimikkeelle tarjota  
useampaakin tuotetta (rivejä  
lisäämällä). Cloudiaan 
syötetään tarjouslomakkeelle 
se tuote, joka halutaan 
vertailuun. Jos halutaan 
vertailuun (tai huutokauppaan) 
useampi tuote, jätetään näistä 
tuotteista aina oma 
tarjouksensa.

Sarakkeeseen "Valmistajan 
tuotenimitys" laitetaan selkeä, 
yksilöivä kuvaus ko. tuotteesta 
- maksimissaan 40 merkkiä.

Hankinnan kohteen kriteerit

KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI 
PUUTERITON STERILOIMATON
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

80.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI 
PUUTERITON STERILOIMATON

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 39031260 
KPL

€ / 
KPL

Tuotenimi Syötettävä

Tuote-esite Ladattava

Pakkauskoko tai koot 
(kpl/rasia) 

kpl 100
Syötettävä

200

Tarjottujen tuotteiden on 
vastattava nimikkeiden 
nimityksiä sekä niille 
asetettuja pakottavia 
vaatimuksia. 
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Yhden käsineen kaikki koot 
tarjotaan samalla hinnalla 

Pakottavien vaatimusten 
täyttyminen todennetaan 
tarjouksen liitteiden ja 
näytteiden arvioinnissa. 
KÄSINEET 

Käsine on testattu EN388 
standardin mukaisesti. 

Kyllä

Selvitys EN388 standardin 
mukaisesta testauksesta 

Ladattava

Käsineet täyttävät standardin 
EN 455 (1 - 4) vaatimukset. 

Kyllä

Selvitys standardin EN 455 (1 
- 4) vaatimusten täyttymisestä.
 

Ladattava

Käsineet täyttävät EN 374-3 (1
-3) standardin vaatimukset. 

Kyllä

AQL-arvo enintään 1.5 Kyllä

Selvitys tarjotun käsineen 
AQL-luvun testauksesta. 

Ladattava

Selvitys EN 374-3 (1-3) 
standardin vaatimusten 
täyttymisestä. 

Ladattava

Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
tietoa käsineissä olevista 
mahdollisesti allergisoivista 
materiaaleista 

Ladattava

Selvitys vertailuun tarjotun 
tuotteen 
kemikaalikestävyydestä eri 
testatuilla kemikaaleilla ja/tai 
sytostaateilla 
(kemikaalitaulukko) 

Ladattava

Pakkauksessa on mainittu 
käsineiden alkuperämaa 

Kyllä

Pakkauksessa on maininta 
PPE-standardin täyttymisestä, 
CE-merkintä ja 
tarkastuslaitoksen koodi 
(Notified body). 

Kyllä

Käsineen paksuus vähintään 
0,05 mm kämmenen ja 0,08 
mm sormien kohdalta 

mm
Syötettävä

Käsineen paino g 
(grammoina) vähintään 3,1 
grammaa (koko M) 

g
Syötettävä

Dokumentaatio käsineen 
paksuudesta ja painosta ja 
näiden määrittämisestä. 

Ladattava

Näytteiden perusteella 
todettavat pakottavat 
vaatimukset 

Käsine ei ole liukas (ote on 
hyvä kosteissa ja kuivissa 
olosuhteissa). 

Materiaalin kestävyys. 
Materiaali ei repeile 
puettaessa päälle tai 
käytettäessä. 
Pakkauksen aukaiseminen ja 
käsineen ottaminen (käsineitä 
on helppo ottaa paketista 
yksitellen), puettavuus ja 
istuvuus, hyvä tuntoherkkyys.  
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Hajuttomuus. Häiritsevän 
hajuisia käsineitä ei voida 
käyttää. 
Käsinerasia sopii nykyisin 
käytössä oleviin 
käsinetelineisiin. 
PISTEYTYS CSR 

CSR: Selvitys 
tuotantomateriaalin 
eettisyyden varmistamisesta 
eli onko tarjoaja ulottanut 
tuotteen tuotantoketjun 
eettisyyden valvonnan 
olosuhteisiin joissa tarjotun 
tuotteen raaka-aineet on 
tuotettu.  Kuvauksella esitetty 
ja hyväksyttävä = 6 pistettä, 
selvitys annettu mutta asia jää 
epäselväksi tai ei latausta = 0 
pistettä 

6.00 Manuaalinen

Yhteiset kriteerit CSR: Annettu 
selvitys prosessista jolla 
tarjoaja aktiivisesti auditoi 
alihankkijoidensa toimintaa tai 
valvoo omistuksessaan olevan 
tehtaan tuotantoketjua 
vastuullisen toiminnan 
periaatteiden mukaisesti 
(työolot, palkka ja työaika, 
terveys ja turvallisuus, 
ympäristöseikat). Selvitys  
annettu ja hyväksyttävä = 14 
pistettä, selvitys puutteellinen 
tai ei latausta = 0 pistettä 

14.00 Manuaalinen

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

TUTKIMUSKÄSINE VINYYLI 
PUUTERITON STERILOIMATON
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

80.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

TUTKIMUSKÄSINE VINYYLI 
PUUTERITON STERILOIMATON

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 42805350 
KPL

€ / 
KPL

Tuotenimi Syötettävä

Tuote-esite Ladattava

Pakkauskoko tai koot kpl 100
Syötettävä

200

Tarjottujen tuotteiden on 
vastattava nimikkeiden 
nimityksiä sekä niille 
asetettuja pakottavia 
vaatimuksia. 

Tarjoaja on täyttänyt 
tarjottujen tuotteiden eri 
kokojen tiedot tarjouspyynnön 
liitteenä olevaan exceliin. 

Kyllä

Yhden käsineen kaikki koot 
tarjotaan samalla hinnalla 

Pakottavien vaatimusten 
täyttyminen todennetaan 
tarjouksen liitteiden ja 
näytteiden arvioinnissa. 
KÄSINEET 

AQL-arvo enintään 1.5 Kyllä
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Selvitys tarjotun käsineen 
AQL-luvun testauksesta. 

Ladattava

Käsineet täyttävät standardin 
EN 455 (1 - 4) vaatimukset. 

Kyllä

Selvitys standardin EN 455 (1 
- 4) vaatimusten täyttymisestä.
 

Ladattava

Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
tietoa käsineissä olevista 
mahdollisesti allergisoivista 
materiaaleista niin 
vertailuvaiheessa kuin 
sopimuskauden aikana. 

Kyllä

Pakkauksessa on mainittu 
käsineiden alkuperämaa 

Kyllä

Pakkauksessa on maininta 
PPE-standardin täyttymisestä, 
CE-merkintä ja 
tarkastuslaitoksen koodi 
(Notified body). 

Kyllä

Käsineen paino g 
(grammoina) vähintään 5,0 
grammaa (koko M) 

g
Syötettävä

Dokumentaatio käsineen 
painosta ja sen määrityksestä 

Ladattava

Näytteiden perusteella 
todettavat pakottavat 
vaatimukset 

Käsine ei ole liukas (ote on 
hyvä kosteissa ja kuivissa 
olosuhteissa). 

Materiaalin kestävyys. 
Materiaali ei repeile 
puettaessa päälle tai 
käytettäessä, vinyylikäsineet 
ovat pehmeitä ja joustavia. 
Pakkauksen aukaiseminen ja 
käsineen ottaminen (käsineet 
tulevat paketista yksitellen), 
puettavuus ja istuvuus, hyvä 
tuntoherkkyys.  

Hajuttomuus. Häiritsevän 
hajuisia käsineitä ei voida 
käyttää. 
Käsinerasia sopii nykyisin 
käytössä oleviin 
käsinetelineisiin. 
PISTEYTYS CSR 

CSR: Selvitys 
tuotantomateriaalin 
eettisyyden varmistamisesta 
eli onko tarjoaja ulottanut 
tuotteen tuotantoketjun 
eettisyyden valvonnan 
olosuhteisiin joissa tarjotun 
tuotteen raaka-aineet on 
tuotettu.  Kuvauksella esitetty 
ja hyväksyttävä = 6 pistettä, 
selvitys annettu mutta asia jää 
epäselväksi tai ei latausta = 0 
pistettä 

6.00 Manuaalinen
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Yhteiset kriteerit CSR: Annettu 
selvitys prosessista jolla 
tarjoaja aktiivisesti auditoi 
alihankkijoidensa toimintaa tai 
valvoo omistuksessaan olevan 
tehtaan tuotantoketjua 
vastuullisen toiminnan 
periaatteiden mukaisesti 
(työolot, palkka ja työaika, 
terveys ja turvallisuus, 
ympäristöseikat). Selvitys  
annettu ja hyväksyttävä = 14 
pistettä, selvitys puutteellinen 
tai ei latausta = 0 pistettä 

14.00 Manuaalinen

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

TUTKIMUSKÄSINE VINYYLI 
PUUTERITON STERILOIMATON 
PITKÄVARTINEN
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

100.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

TUTKIMUSKÄSINE VINYYLI 
PUUTERITON STERILOIMATON 
PITKÄVARTINEN

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 614550 kpl € / kpl

Tuotenimi Syötettävä

Tuote-esite Ladattava

Pakkauskoko tai koot 100
Syötettävä

200

Tarjottujen tuotteiden on 
vastattava nimikkeiden 
nimityksiä sekä niille 
asetettuja pakottavia 
vaatimuksia. 

Yhden käsineen kaikki koot 
tarjotaan samalla hinnalla 

Pakottavien vaatimusten 
täyttyminen todennetaan 
tarjouksen liitteiden ja 
näytteiden arvioinnissa. 
KÄSINEET 

Käsineet täyttävät standardin 
EN 455 (1 - 4) vaatimukset. 

Kyllä

Selvitys standardin EN 455 (1 
- 4) vaatimusten täyttymisestä.
 

Ladattava

 Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
tietoa käsineissä olevista 
mahdollisesti allergisoivista 
materiaaleista niin 
vertailuvaiheessa kuin 
sopimuskauden aikana. 

Kyllä

AQL-arvo enintään 1.5 Kyllä

Selvitys tarjotun käsineen 
AQL-luvun testauksesta. 

Ladattava

Selvitys vertailuun tarjotun 
tuotteen 
kemikaalikestävyydestä eri 
testatuilla kemikaaleilla ja/tai 
sytostaateilla 
(kemikaalitaulukko) 

Ladattava

Pakkauksessa on mainittu 
käsineiden alkuperämaa 

Kyllä
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Pakkauksessa on maininta 
PPE-standardin täyttymisestä, 
CE-merkintä ja 
tarkastuslaitoksen koodi 
(Notified body). 

Kyllä

Näytteiden perusteella 
todettavat pakottavat 
vaatimukset 

Käsine ei ole liukas (ote on 
hyvä kosteissa ja kuivissa 
olosuhteissa). 

Materiaalin kestävyys. 
Materiaali ei repeile 
puettaessa päälle tai 
käytettäessä, vinyylikäsineet 
ovat pehmeitä ja joustavia. 
Pakkauksen aukaiseminen ja 
käsineen ottaminen (käsineet 
tulevat paketista yksitellen), 
puettavuus ja istuvuus, hyvä 
tuntoherkkyys.  

Hajuttomuus. Häiritsevän 
hajuisia käsineitä ei voida 
käyttää. 
Käsinerasia sopii nykyisin 
käytössä oleviin 
käsinetelineisiin. 
Onko käsineen varressa 
teippikiinnitys? Pyritään 
valitsemaan käsine sekä 
teippikiinnityksellä että ilman. 

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI 
PUUTERITON STERILOIMATON 
PITKÄVARTINEN
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

100.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI 
PUUTERITON STERILOIMATON 
PITKÄVARTINEN 

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1532600 
kpl

€ / kpl

Tuotenimi Syötettävä

Tuote-esite Ladattava

Pakkauskoko tai koot kpl 100
Syötettävä

200

Tarjottujen tuotteiden on 
vastattava nimikkeiden 
nimityksiä sekä niille 
asetettuja pakottavia 
vaatimuksia. 

Yhden käsineen kaikki koot 
tarjotaan samalla hinnalla 

Pakottavien vaatimusten 
täyttyminen todennetaan 
tarjouksen liitteiden ja 
näytteiden arvioinnissa. 
KÄSINEET 
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Tuotteiden tulee olla 
tasalaatuisia koko 
hankintakauden. Mikäli 
toimittaja ei korjaa kirjallisesti 
reklamoitua laatupoikkeamaa 
on hankintayksiköllä 
mahdollisuus irtisanoa 
sopimus. 

Kyllä

Käsineet täyttävät standardin 
EN 455 (1 - 4) vaatimukset. 

Kyllä

Selvitys standardin EN 455 (1 
- 4) vaatimusten täyttymisestä.
 

Ladattava

Käsineet täyttävät EN 374-3 (1
-3) standardin vaatimukset. 

Kyllä

Selvitys EN 374-3 (1-3) 
standardin vaatimusten 
täyttymisestä. 

Ladattava

Selvitys vertailuun tarjotun 
tuotteen 
kemikaalikestävyydestä eri 
testatuilla kemikaaleilla ja/tai 
sytostaateilla 
(kestävyystaulukko) 

Ladattava

Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
tietoa käsineissä olevista 
mahdollisesti allergisoivista 
materiaaleista niin 
vertailuvaiheessa kuin 
sopimuskauden aikana. 

Kyllä

AQL-arvo enintään 1.5 Kyllä

Selvitys tarjotun käsineen 
AQL-luvun testauksesta. 

Ladattava

Selvitys vertailuun tarjotun 
tuotteen 
kemikaalikestävyydestä eri 
testatuilla kemikaaleilla ja/tai 
sytostaateilla 
(kemikaalitaulukko) 

Ladattava

Pakkauksessa on mainittu 
käsineiden alkuperämaa 

Kyllä

Pakkauksessa on maininta 
PPE-standardin täyttymisestä, 
CE-merkintä ja 
tarkastuslaitoksen koodi 
(Notified body). 

Kyllä

Näytteiden perusteella 
todettavat pakottavat 
vaatimukset 

Käsine ei ole liukas (ote on 
hyvä kosteissa ja kuivissa 
olosuhteissa). 

Materiaalin kestävyys. 
Materiaali ei repeile 
puettaessa päälle tai 
käytettäessä. 
Pakkauksen aukaiseminen ja 
käsineen ottaminen (käsineitä 
on helppo ottaa paketista 
yksitellen), puettavuus ja 
istuvuus, hyvä tuntoherkkyys.  
Hajuttomuus. Häiritsevän 
hajuisia käsineitä ei voida 
käyttää. 
Käsinerasia sopii nykyisin 
käytössä oleviin 
käsinetelineisiin. 

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä
Kajaanintie 50
90029 OYS
0679480-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 83152011

kirjaamo@ppshp.fi
http://www.ppshp.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 15605
Päiväys 06.09.2017

24/32



KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI 
PUUTERITON STERILOIMATON 
VALKOINEN, OHUT
(Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu)

Kohderyhmän 
yhteishinnan 

maksimipisteet

100.00 pienin annettu arvo
--------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI 
PUUTERITON STERILOIMATON 
VALKOINEN

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Hankittava määrä: 1408510 
kpl

€ / kpl

Käsine soveltuu käytettäväksi 
myös hammashoidossa 

Kyllä

Tuotenimi Syötettävä

Tuote-esite Ladattava

Pakkauskoko tai koot 100
Syötettävä

200

Tarjottujen tuotteiden on 
vastattava nimikkeiden 
nimityksiä sekä niille 
asetettuja pakottavia 
vaatimuksia. 

Yhden käsineen kaikki koot 
tarjotaan samalla hinnalla 

Pakottavien vaatimusten 
täyttyminen todennetaan 
tarjouksen liitteiden ja 
näytteiden arvioinnissa. 
KÄSINEET 

Tuotteiden tulee olla 
tasalaatuisia koko 
hankintakauden. Mikäli 
toimittaja ei korjaa kirjallisesti 
reklamoitua laatupoikkeamaa 
on hankintayksiköllä 
mahdollisuus irtisanoa 
sopimus. 

Kyllä

Käsine on testattu EN388 
standardin mukaisesti. 

Kyllä

Selvitys EN388 standardin 
mukaisesta testauksesta 

Ladattava

Käsineet täyttävät standardin 
EN 455 (1 - 4) vaatimukset. 

Kyllä

Selvitys standardin EN 455 (1 
- 4) vaatimusten täyttymisestä.
 

Ladattava

Käsineet täyttävät EN 374-3 (1
-3) standardin vaatimukset. 

Kyllä

Selvitys EN 374-3 (1-3) 
standardin vaatimusten 
täyttymisestä. 

Ladattava

Tarjoaja toimittaa pyynnöstä 
tietoa käsineissä olevista 
mahdollisesti allergisoivista 
materiaaleista 

Kyllä

Selvitys vertailuun tarjotun 
tuotteen 
kemikaalikestävyydestä eri 
testatuilla kemikaaleilla ja/tai 
sytostaateilla 

Ladattava

Pakkauksessa on mainittu 
käsineiden alkuperämaa 

Kyllä
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Pakkauksessa on maininta 
PPE-standardin täyttymisestä, 
CE-merkintä ja 
tarkastuslaitoksen koodi 
(Notified body). 

Kyllä

Käsineen paksuus vähintään 
0,05 mm kämmenen ja 0,08 
mm sormien kohdalla 

mm
Syötettävä

Käsineen paino g 
(grammoina) vähintään 3,1 
grammaa (koko M) 

g
Syötettävä

Dokumentaatio käsineen 
paksuudesta ja painosta 

Ladattava

Näytteiden perusteella 
todettavat pakottavat 
vaatimukset 

Käsine ei ole liukas (ote on 
hyvä kosteissa ja kuivissa 
olosuhteissa). 

Materiaalin kestävyys. 
Materiaali ei repeile 
puettaessa päälle tai 
käytettäessä. 
Pakkauksen aukaiseminen ja 
käsineen ottaminen (käsineitä 
on helppo ottaa paketista 
yksitellen), puettavuus ja 
istuvuus, hyvä tuntoherkkyys.  
Hajuttomuus. Häiritsevän 
hajuisia käsineitä ei voida 
käyttää. 
Käsinerasia sopii nykyisin 
käytössä oleviin 
käsinetelineisiin. 

Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00

Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään)

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

Tarjoaja on täyttänyt 
tarjottujen tuotteiden eri 
kokojen tiedot tarjouspyynnön 
liitteenä olevaan exceliin.

Kyllä

Tarjouspyynnön excel 
"Tarjouspohja15605" 
täytettynä ladataan tähän

Ladattava

Tässä pyydettyjen lisäksi 
tarjoaja voi tarjota excelissä 
hinnat pyydetyille pienen 
kulutuksen tuoteryhmille ja/tai 
lisätä tarjolle muitakin 
tutkimuskäsineitä. 
Hankintayksikölle edullisimpia 
käyttöön soveltuvia pyydettyjä 
lisänimikkeitä ja tarjoajan 
lisäämiä tuotteita voidaan 
hankkia tarpeen mukaan 
hankintakauden aikana. 
Näistä pyydetään näytteet 
joko vertailuvaiheessa tai 
myöhemmin erikseen. 
Tilausten jättöaika ilmoitettava Syötettävä

KÄSINEET
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Tuotteiden tulee olla 
tasalaatuisia koko 
hankintakauden, ja mikäli 
toimittaja ei korjaa kirjallisesti 
reklamoitua laatupoikkeamaa 
on hankintayksiköllä 
mahdollisuus irtisanoa 
sopimus.

Kyllä

Tarjotut käsineet ovat CE-
merkittyjä lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.

Kyllä

Selvitys tai selvitykset 
tarjottujen tuotteiden CE-
merkinnöistä

Ladattava

CSR: Selvitys mekanismista 
jolla tarjoaja auditoi aktiivisesti 
alihankkijoidensa toimintaa tai 
valvoo omistuksessaan olevan 
tehtaan tuotantoketjua 
vastuullisen toiminnan 
periaatteiden mukaisesti 
(työolot, palkka ja työaika, 
terveys ja turvallisuus, 
ympäristöseikat). Selvitys 
annettu ja hyväksyttävä = 14 
pistettä kaikissa ryhmissä 
joissa kohta CSR-
pisteytykselle, selvitys 
puutteellinen tai ei latausta = 0 
pistettä näissä ryhmissä

Hankintayksikön esittely

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin viidestä Suomen 
yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 
400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä. 

PPSHP:n hankintapalvelut kilpailuttaa sairaanhoitopiirin ja sen erityisvastuualueen 
hankinnat yhteistyössä käyttäjäasiantuntijoiden kanssa. PPSHP:n hankintapalvelut laatii 
tarjouspyynnöt, hankkii tuote- ja toimittajatiedot, pyytää asiantuntijalausunnot, tekee 
tarjousvertailut ja hankintapäätökset sekä ilmoittaa niistä asianosaisille. Lisäksi PPSHP:n 
hankintapalvelut toimii asiantuntijana hankintoihin liittyvissä asioissa.

Hankintatoimintaa ohjaavat EU-direktiivit ja niihin pohjautuva kansallinen lainsäädäntö, 
mm. hankintalaki, julkisuuslaki, kauppalaki ja oikeustoimilaki. Lisäksi sairaanhoitopiirin 
omat ohjeet ja säännöt sekä kilpailuttamisen periaatteet huomioidaan toiminnassa.

Muut tiedot
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Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön 
edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että 
hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää 
hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta 
tarjoajille korvausta. 

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä.

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti.

1.1.2017 voimaantulleen uuden hankintalain mukaan hankintayksikkö on velvollinen 
tarkistamaan tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan relevantin henkilöpiirin 
rikosrekisteriotteet. Voittaneen tarjoajan/tarjoajien on toimitettava alle 12 kuukautta vanha 
rikosrekisteriote kirjattuna kirjeenä kahden (2) viikon sisällä hankintapäätöksen 
tiedoksisaamisesta osoitteeseen:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Hankintapalvelut
Samuli Kauppinen
PL 700, 90029 OYS

Mikäli rikosrekisteriote halutaan palautettavan, siitä tulee mainita rikosrekisteriotteen 
toimituksen yhteydessä. Muussa tapauksessa se hävitetään heti tarkistuksen jälkeen. 
Vaihtoehtoisesti rikosrekisteriotteen voi käydä näyttämässä paikan päällä, jolloin siitä tulee 
sopia aika etukäteen.

Rikosrekisteriotteet on toimitettava seuraavista henkilöistä:
- henkilö, joka on yrityksen tai muun yhteisön "hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai 
edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö” 
- yrityksen pää- tai toimitusjohtaja,
- yrityksen varatoimitusjohtaja,
- yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat,

- prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi,
- yhdistyksen puheenjohtaja,
- yksityinen elinkeinonharjoittaja,
- avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä
- kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Jos hankintayksikön organisaatio muuttuu hankintakauden aikana sote-ratkaisun 
perusteella, voidaan hankintasopimus siirtää tarvittaessa uudelle organisaatiolle. Sopimus 
voidaan tarvittaessa myös laajentaa sote-ratkaisuun perustuvaan uuteen organisaation 
liittyville yksiköille, jotka eivät aiemmin ole olleet hankintarenkaassa.Mikäli saaduista 
tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka 
olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi 
hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn 
osittain tai kokonaan.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 
https://tarjouspalvelu.fi/ppshp.
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Hinta ja kaupalliset ehdot

Hinta on kiinteä varsinaisen sopimuskauden (36 kk) ajan. Optiokaudelle voidaan esittää 
hinnankorotusta perustelluista syistä (ks. myös alla).

Jos hinta on toimittajan hinnastohintoja kalliimpi, sovelletaan tilaajalle edullisempaa 
hinnastohintaa.

Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Toimittaja laskuttaa arvonlisäveron voimassa olevan lain 
mukaisesti. 

Toimittajalla on oikeus muuttaa optiokaudelle muuta kuin kiinteää hintaa vain todellisia 
kustannusten muutoksia vastaavasti. Yleisen kustannustason nousua ei voida pitää 
hyväksyttävänä perusteena hintojen korottamiselle. Hinnanmuutosilmoitus on toimitettava 
tilaajalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen ehdotetun hinnanmuutoksen 
voimaantuloa. Hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua 
sopimuskauden alusta tai edellisestä toimittajan aloitteesta tehdystä hinnanmuutoksesta. 
Toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys hinnanmuutoksen perusteista 
sekä yksilöitävä ne perusteet, joihin se vetoaa hinnanmuutoksen perusteena. Tilaajalla on 
oikeus olla hyväksymättä hinnanmuutosta.

Tilaajalla on oikeus sopimuskauden aikana ehdottaa muun kuin kiinteän hinnan 
hinnanmuutosta optiokaudelle tavaran yleistä kustannuskehitystä ja/tai tavaran raaka-
aineiden ja/tai muiden tuotantokustannusten muutosta vastaavasti. Tilaajan on toimitettava 
hinnanmuutosilmoitus toimittajalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen 
ehdotetun hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan 
36 kuukauden kuluttua sopimuskauden alusta tai edellisestä tilaajan aloitteesta tehdystä 
hinnanmuutoksesta. Tilaajan on pyydettäessä esitettävä asianmukainen ja perusteltu 
selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.

Jos tilaaja ei hyväksy hinnankorotuksia tai jos hinnanmuutoksesta ei päästä muutoinkaan
yksimielisyyteen, sopijapuolilla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kuuden 
(6) kuukauden irtisanomisajalla. Tilaajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus 
samanaikaisesti myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä 
mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää hyödyntää tarkoitettuun käyttöön. 
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Irtisanomisaika 
alkaa siitä, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vastaanottajalle, ja kuitenkin aina 
viimeistään seitsemän (7) päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. 
Irtisanomisaikana noudatetaan ennen irtisanomista voimassa ollutta hintaa.

Laskutus ja maksuehto

Maksuehto on 30 pv netto. Maksuehto on 21 pv netto Oulun kaupungille.
Viivästyskorko on enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron 
mukainen.

Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö.

Kukin hankintarenkaan yksikkö tekee itse tilauksensa ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan 
antamaan hankintakaudelle toimituseriin jaetut tilaukset hankittavista tuotteista.

Tavara ja lasku lähetetään aina tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Lähetysluettelossa, 
rahtikirjassa ja laskussa on aina mainittava ostajan tilausnumero. Laskussa on mainittava 
myös lähetyslistan numero. Muussa näitä hankintoja koskevassa kirjeenvaihdossa 
hankintakauden aikana on viitattava tähän tarjouspyyntöön, toimittajan tarjoukseen ja 
mahdolliseen hankintayksikön tilaukseen.

HANKINTARENKAAN YKSIKÖT  OVT-tunnus  PAPERILASKUJEN TOIMITUSOSOITE
    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue:     
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (2 toimituspistettä)    
- Oulun yliopistollinen sairaala *v  003706794809MAT  
- Oulaskankaan sairaala *v  
  
Kuusamon kaupunki / Perusturvan toimiala *v (1 toimituspiste)  003701864185  

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (1 toimituspiste)  TE003702102860  
Pääterveysasema *v 
 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio  TE003721256902
(1 toimituspiste)

Ppky Kallio Ylivieskan tk/keskusvarasto, Terveystie 2 ovi 2, 84100 Ylivieska

Muhos 003701866463
    
OULU hankintayhteistyö     
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=0714f64f-759c-4f5d-87e1-
c92218b2bc9f&groupId=64155    
   
Oulu *v                  
Kempele    
Liminka    
Lumijoki    
    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote):   
- Kainuun keskussairaala  37249698602000  
  (1 toimituspiste)    
    
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän alue:   
- Keski-Pohjanmaan keskussairaala *v   TE003702164623  
- Kokkolan terveyskeskus    
  (2 toimituspistettä)   
    
Lapin sairaanhoitopiirin alue:   
(11 toimituspistettä)    
    
Lapin keskussairaala *v  3708196167  
Sairaala Lapponia *v    
Kittilän terveyskeskus *t *v    
Kolarin terveyskeskus *t *v    
Pellon terveyskeskus *t *v  3701937292  Pellon kunta/Ostolaskut, Kunnantie 4, 95700 
PELLO
Ranuan terveyskeskus *t *v    
Sodankylän terveyskeskus *t *v  TE003701931691  
Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä *t *v    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä *t *v  3702105260  
LASKUT,Sodankyläntie 1,98500 Pelkosenniemi
Enontekiön vanhainkoti, Luppokoti *t    
    
    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue:     
(2 toimituspistettä)    
    
Länsi-Pohjan keskussairaala *v  TE003708286189  Taloustoimisto, Kauppakatu 25, 94100 
KEMI
Ylitornion terveyskeskus *t *v  00370210826901004  Mellantie 5, 95600 Ylitornio
 
    
*t Yksikölle hyväksytään kiinteä porrastamaton toimitusmaksu, jonka määrä on ilmoitettava. 
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*v Yksikkö voi ottaa vastaan verkkolaskuja.    

Hylkäämisperusteet

Ennen tarjousvertailuvaihetta asiantuntijaryhmä käy läpi käsineille asetetut pakottavat 
vaatimukset tarjousasiakirjojen perusteella. Tarvittaessa tutustutaan näytteiden avulla 
hankittaviin käsineisiin pakottavien vaatimusten täyttymisen todentamiseksi.

Tarjotut käsineet, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja pakottavia vaatimuksia, 
hylätään.

Sopimusmenettely

Mikäli myyjä olennaisesti rikkoo sopimusta, voi ostaja purkaa sopimuksen. Myyjä on 
velvollinen korvaamaan ostajalle rikkomuksesta aiheutuneet välittömät kustannukset.

Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli tuotteen laatu, muut ominaisuudet tai muut 
hankintapäätökseen vaikuttaneet tekijät muuttuvat.

Jos tuotteen laadusta tai toimituksista reklamoidaan kirjallisesti kolme kertaa kolmen 
kuukauden sisällä, on hankintayksiköllä oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen osalta.

Jos myyjä asetetaan konkurssiin tai muutoin havaitaan olevan sellaisessa taloudellisessa 
tilassa, ettei myyjän voida odottaa täyttävän asianmukaisesti sopimuksesta johtuvia 
velvoitteita, on ostajalla oikeus irtisanoa sopimus ja vaatia korvausta aiheutuneesta 
vahingosta.

Jos valitun tuotteen valmistus tai maahantuonti hankintakaudella lopetetaan, on myyjä 
velvollinen toimittamaan korvaavan tuotteen samalla hinnalla, mikäli ostaja hyväksyy 
tuotteen. Mikäli myyjällä ei ole korvaavaa tuotetta, ostaja hankkii tuotteen muualta ja on 
oikeutettu veloittamaan mahdollisen hintaeron alkuperäiseltä sopimustoimittajalta 
varsinaisen sopimuskauden loppuun asti.

Mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tilausta ostajan ilmoittamana toimituspäivänä, on myyjä 
velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä ostajalle. Mikäli ostaja ei hyväksy myyjän 
ilmoittamaa toimitusaikaa, on myyjä velvollinen toimittamaan ostajan hyväksymän 
sopimustuotetta vastaavan tuotteen vaaditun toimitusajan puitteissa alkuperäisen 
sopimustuotteen tarjoushinnalla. Mikäli toimittaja ei kykene toimittamaan vastaavaa 
tuotetta, on hankintayksiköllä oikeus tilata vastaava sopimustuote/vastaava tuote sieltä 
mistä kyseisen tuotteen saa. Hinnanerotus tullaan veloittamaan sopimustoimittajalta ja 
alkuperäinen tilaus peruuntuu. 

Toimitusviiveet sanktioidaan julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 
(JYSE 2014 tavarat).

Tarjousasiakirjojen julkisuus

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) määrittää asiakirjojen julkisuuden. 
Mikäli tarjoajan tarjousasiakirjat sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia, ne on ilmoitettava 
erillisellä, salassa pidettäväksi merkityllä liitteellä. 

Tarjousten vertailussa käytettävät tiedot, kuten hinta, eivät pääsääntöisesti ole tarjoajan 
liike- ja ammattisalaisuuksia. 

Mahdolliset asiakirjapyynnöt on toimitettava kirjallisesti PPSHP:n hankintapalveluihin.
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Liite ESPD-ohje-tarjoajalle.pdf

espd-request_15605.xml

Tarjouspohja15605.xlsx

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Päivi Kurjenniemi vs. hankintapäällikkö

Päätöksenteon perusteet

Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus joka ratkaistaan ryhmästä 
riippuen joko tarjotun hinnan perusteella saaduilla pisteillä tai sähköisellä huutokaupalla 
jossa jako 80% hinta, 20% CSR-pisteet. Huutokauppaan kutsutaan ne tarjoajat, jotka 
täyttävät tarjouksillaan niille asetetut pakottavat vaatimukset. Huutokaupparyhmiin valitaan 
yksi sopimustoimittaja. Muihin kuin huutokaupparyhmiin voidaan nimike- tai 
ryhmäkohtaisesti valita useampi toimittaja riittävän valikoiman varmistamiseksi. Tarve 
tarkentuu kun tutustutaan tarjottujen tuotteiden näytteisiin.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän tarjouspyyntöön liittyvät sopimusriidat ratkaistaan hankintayksikön kotipaikan 
käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia.

Muut asiat

Hankintasopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos hankintasopimusasiakirjat ovat 
keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä 
pätevyysjärjestyksessä:
1. Sopimus
2. Tarjouspyyntö
3. JYSE 2014 Tavarat -ehdot (viimeisin)
4. Tarjous
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