Pyytäisimme saada seuraavan lisätiedon liittyen yllä mainittuun tarjouspyyntöön:
Oikomishoito
”Unitek-braketti 3M , yläp. 15-25 pohjassa valmiina Transbond XT”
Hankintailmoituksen (2013-008176) mukaan osatarjouksia ei hyväksytä.
Yllämainittua, tarjouspyynnössä esimerkkituotteena mainittua tuotetta pystyy tietojemme mukaan
tarjoamaan vain yksi tarjoaja.
Kilpailutuksen mahdollistamiseksi pyydämme teitä poistamaan kyseisen tuotteen tarjousvertailusta tai
vahvistamaan, voidaanko sen tilalle tarjota esimerkiksi metallibraketti ilman kiinnitysainetta.

Vastaus: Kyseinen tuote poistetaan tarjousvertailusta

Pyytäisimme saada seuraavia lisätietoja liittyen yllä mainittuun tarjouspyyntöön.
Kysymys 1. Mikä on hankinnan kokonaisarvo vuositasolla?
vastaus: n. 108 000 €
Kysymys 2. Pyydämme selventämään tarjouspyynnön kohtaa hankinnan vertailu- ja valintaperusteista>
Tarjousten vertailu tapahtuu yhteenlaskettujen listahintojen perusteella ja tarjousten valintaperusteena
on hinta.
Kysymys 2 a) Tarkoittaako yllä mainittu tarjouspyynnön kohta että pyynnön liitteenä oleva exceltaulukko on kokonaisuudessaan (sisältäen myös oikomishoidon tuotteet) ns. ostoskori, jonka arvo lasketaan
yhteen ja halvimman ostoskorin tarjonnut valitaan toimittajaksi?
vastaus: Kyllä
Kysymys 2 b) Mikäli toimittaja valitaan edellisessä kysymyksessä mainitulla tavalla niin onko jokaisen
tuotteen painoarvo ostoskorissa 1 (yksi)? Tarjouspyyntö ei sisältänyt arvioita kulutusmääristä.
vastaus: Jokaisen tuotteen painoarvo on 1( yksi )
Kysymys 2 c) Edellisiin kysymyksiin viitaten tuletteko valitsemaan yhden vaiko useampia toimittajia?
vastaus: Valitsemme yhden toimittajan
Kysymys 2 d) Mikäli valitsette useampia toimittajia niin millä perusteella ostot jakautuvat eri
toimittajien kesken?
vastaus: kts. ed.vastaus
Kysymys 3. Pyydätte myös ilmoittamaan mitä alennusprosenttia on käytetty tarjouksessa.
Kysymys 3 a) Mikä merkitys on alennusprosentin kertomisella?
Huomioitavaa on että alennusprosentit eivät ole millään tavalla vertailukelpoisia tukkumyyntihintojen
vaihdellessa eri tarjoajilla.
vastaus: Tarvikkeille / tuotteille annettavat ostohyvitykset/alennukset on laitettava suoraan hintoihin ja
ilmoitettava käytetty alennusprosentti, tällöin tarjousten vertailu on helpompaa. Valintaperusteena on
hinta.
Kysymys 3 b) Voidaanko alennusprosentti ilmoittaa lisäsarakkeessa excel- taulukon tuoterivien kohdalla
koska alennusprosentit vaihtelevat tuotteittain?
vastaus: Kyllä
Kysymys 3 c) Onko alennusprosentti ilmoitettava myös hinnastotuotteille?
vastaus: Kyllä

Kysymys 4. Tarjouspyynnön excel -liitteessä on pyydetty tuote Filtek Supreme Flow A3, 2x0,2g mutta
kyseisen tuotteen pakkausko on 2x2g eli ruiskumuoto. Onko tarjouspyynnössä tässä kohdassa pyydetty
pakkauskoko virheellinen ?
vastaus: Tarjouspyynnössä on ilmoitettu virheellinen pakkauskoko. Oikea pakkauskoko on 2x2g

Kysymys 1
Voiko tuotelistaan lisätä sarakkeita tarkentavia tietoja varten?
vastaus: Kyllä
Kysymys 2
Olette tarjouspyynnössä ilmoittaneet Mikäli tarvikkeet/ tuotteet pakkauskoko on eri kuin listalla, niin on
ilmoitettava tarjottu pakkauskoko ja hinta sille. Mikäli tarjoamme vaihtoehtoista tuotetta, ilmoitammeko
hinnan pyydetylle pakkauskoolle?
vastaus: Kyllä
Kysymys 3
Ilmoitammeko tarjotulle tuotteelle myös yksikköhinnan.
vastaus:Kyllä
Kysymys 4
Hankinnan vertailu- ja valintaperustteet kohdassa ilmoitatte että vertailu ja päätös tehdään
yhteenlaskettujen listahintojen perusteella. Valintaperusteena on hinta. Ette ole ilmoittaneet
kulutusarvioita riveillä, tarkoittaako silloin että yhteenlaskettu listahinta on tarjottujen rivien summa?
vastaus: Jokaisen tuotteen painoarvo yksi ( 1 ) ja yhteenlaskettu listahinta on tarjottujen rivien summa.
Kysymys 5
Kuinka otatte vertailussa huomioon tarjouksessa ilmoitetun alennusprosentin?
vastaus: Tarvikkeille / tuotteille annettavat ostohyvitykset/alennukset on laitettava suoraan hintoihin ja
ilmoitettava käytetty alennusprosentti, tällöin tarjousten vertailu on helpompaa. Valintaperusteena on
hinta.

Kysymys 6
Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on yhteenlaskettu listahinta. Tullaanko valitsemaan yksi vai
useampi sopimustoimittaja perushoitotarvikkeille ja oikomishoidon tarvikkeille.
vastaus: Valitsemme yhden toimittajan
Kysymys 7
Tuotelista esim kohdassa Grandio A3 ilmoitammeko värin A3 lisäksi kaikki värit vai laitammeko
värivaihtoehdot hinnastoon?

vastaus: Grandio A3 riittää
Kysymys 8
Voiko listaan lisätä rivejä?
vastaus: Kyllä

