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2 kpl reaaliaika-PCR -laitetta huoltoineen
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA KOSKIEN KAHDEN REAALIAIKA-PCR –LAITTEEN
HANKINTAA
KYSYMYS 1

Huoltosopimusten hinnoittelusta: Määrittelette, että huoltosopimusten
hinnankorotus 2 vuoden jälkeen ei saa ylittää Tilastokeskuksen
julkaiseman Palvelujen tuottajahintaindeksin (2010=199) muutosta ja
indeksin vertailulukuna käytetään vuoden 2016 (X. Vuosineljänneksen)
kokonaisindeksin pistelukua (xxx,x). Otetaan käytännön laskuesimerkki.
Tarkoittaako tämä, että esimerkiksi mikäli otamme indeksin
vertailuluvuksi vuoden 2015 (2. Vuosineljänneksen) niin hinnankorotus
verrattuna vuoden 2016 (2. Vuosineljännekseen) saisi maksimissaan olla
0,2%? Eli mikäli huoltosopimuksen hinta olisi 1000€ tarjouksessa niin
sallittu maksimihinnankorotus olisi 2€ vuodessa?

VASTAUS:

Sopimusluonnoksen mukaisesti hinnankorotus ei saa ylittää Palvelujen
tuottajahintaindeksin muutosta. Kysymyksessä mainittujen reunaoletusten
mukaisesti maksimikorotus olisi tuo kaksi euroa.

KYSYMYS 2

Olette määritelleet huoltosopimusten sopimusajaksi 2 vuotta. Haluatte 2
vuoden ajalle ylläpitohuollot ja vikakorjaukset kaikkine kuluineen.
Laitetakuu sisältää vikakorjaukset 2 vuoden ajan. Voiko tarjota siis pelkän
ylläpitohuollon sisältävää huoltosopimusta, koska vikakorjauksia
sisältävää huoltosopimusta ette tarvitse takuuaikana (2 ensimmäistä
vuotta)?

VASTAUS:

Huoltosopimuksen voimassaolo on tarjouspyynnön liitteellä 5B
Sopimusluonnos määritelty toistaiseksi voimassaolevaksi. Huoltopalveluiden
tulee vastata liitteessä 2 vähimmäisvaatimukset mainittua sisältöä ”kohta 24.
Huolto sisältävät ylläpitohuollon (kaikki laitteiden toimintakunnon varmistavat
toimenpiteet) ja vikakorjaushuollot sekä huollossa tarvittavat varaosat.”.
Vikakorjauspalveluiden tulee näinollen sisältyä sopimukseen vaikka takuu
kattaisikin laitteessa ilmenevät via ensimmäisen 2 vuoden aikana.

KYSYMYS 3

Voitteko kuvailla tarkemmin tarjottujen laitteiden valintaperusteita?

VASTAUS:

Laitteiden valintaperuste on tarjouspyynnön mukaisesti halvin hinta.
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LIITE 5A
Sopimusluonnos
KYSYMYS 4

Vaikuttavatko esimerkiksi hintojen lisäksi laitteiden tekniset erot sekä
erot huoltopalveluissa ja teknisessä tuessa?

VASTAUS:

Tarjottavien laitteiden ja palveluiden tulee täyttää niille asetetut
vähimmäisvaatimukset (tarjouspyynnön liite 2), mutta vähimmäisvaatimukset
ylittäviltä osin laitteiden tekniset erot tai huoltopalveluiden sisällöt eivät vaikuta
vertailuun.

KYSYMYS 5

Mitkä ovat mahdollisesti niiden painotukset valintaprosessissa?

VASTAUS:

Laitteiden ja palveluiden ainoa valintaperuste on hinta, joten hinnan painotus
on kokonaisuudessaan 100 %. Tarjouspyynnöstä on jäänyt pois vertailuhinnan
muodostamisen perusteet. Tarjousten vertailuhintana käytetään
kokonaiskustannusta laitteiden oletetulle käyttöiälle (vertailuhinta
muodostetaan kaavalla laitteen hinta * 2 + huollon hinta * 10 vuotta).

KYSYMYS 6

Tarjouspyyntönne ehdottomissa vaatimuksissa mainitaan kohdassa 10.
Laitteissa voidaan käyttää yksittäisiä 0,2 ml:n putkia, strippejä ja 96paikkaisia levyjä. 8-putkin stripistä on toki mahdollista käyttää vain
haluttu määrä putkia.
KYSYMYS: Tarjoamamme laite käyttää 0,2 ml strip-putkia (8-putken strip)
sekä 96-paikkaisia levyjä. Onko mahdollista tarjota laitetta, vaikka meillä
ei ole myynnissä 0,2 ml:n yksittäisiä pcr-putkia?

VASTAUS:

Yksittäiset 0,2 ml:n putket voivat olla myös putkistripistä irrotettuja. On
huomioitava myös, että vaatimuskohdan 11. mukaisesti laitteissa on voitava
käyttää eri valmistajien kulutustavaroita. Tarjous ei täytä esitettyjä vaatimuksia,
jos laitteessa voi käyttää vain yhden valmistajan PCR-putkia tai -levyjä.
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