VASTAUKSET KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIAN TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTUSTA
KOSKEVAN TARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSIIN
Tarjouksen soveltuvuusperusteet
Tarjouksen perustiedot
Kysymys: Tarjouksen perustiedoissa ilmoitetaan, että palveluntuottajan toimipisteen tulee sijaita maks.
5 km osoitteesta Hattelmalantie 8. Koskeeko tämä 5 km rajoitus muita toimipisteitä vai ainoastaan
Hattelmalantietä?
Vastaus: Tämä koskee vain Hattelmalantietä.
Liite 9 Kysymys: Mikä on liitteessä 9 mainittu riittävä referenssiasiakkuuksien ilmoitettava määrä, onko
esim. 2 referenssiasiakkuutta riittävä?
Vastaus: 2 referenssiä riittää.
Ominaisuusvertailu/Palveluiden vertaaminen
Kysymys: Työterveyshuollon vastaanottoajat tulee olla pidemmät kuin ma-pe 8 – 16.00. Koskeeko tämä
vaatimus kaikkia lähitoimipisteitä vai katsotteko että riittää että palvelut ovat saatavina päätoimipisteessä?
Vastaus: Riittää, että palvelut ovat saatavissa Hämeenlinnan päätoimipisteessä.
Tarjouspyyntö
Hankinnan kohde ja laajuus
Kysymys: Osoitteet Koulutuskuntayhtymä Tavastian www-sivuilla poikkeavat tarjouspyynnössä
ilmoitetuista osoitteesta. Tarkennatteko kuuluuko Lammin toimipiste tarjouspyyntöön?
Vastaus: Perustyöterveyshuolto Lammin lukiossa menee Hämeenlinnan kaupungin tilaamana. Joissain
erikoistapauksissa Lammin toimipisteeseen voidaan joutua tarjoamaan työterveyshuollon palveluja
Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimesta, joten siltä osin Lammin toimipiste kuuluu tarjouspyyntöön.
Kohta Sopimusehdot ja tarjouspyynnön muut ehdot
Kysymys: Onko mahdollista, että toimittaja liittää omat yleiset sopimusehdot toissijaisena JYSE- ehtojen
rinnalle palvelusopimukseen?
Vastaus: Kyllä.
Kysymys: Voitteko hyväksyä sanktiomenettelyyn liittyvien sanktioiden toteutusmenettelyksi hyvityslaskun?
PERUSTELU Mahdollisen sanktion vähentäminen suoraan työterveyspalveluiden laskusta vaarantaa
virheettömän Kelaraportin tuottamisen, sillä sanktion vähentäminen suoraan laskun summasta kohdentaa
hyvityksen väärin Kela-korvauksen kohteena oleviin palveluihin, mikä vääristää Kelalle raportoitavat
kustannukset.
Vastaus: Kyllä.
Kohta Sopimussakot/-sanktiot
Kysymys: Tarjouspyynnössä mainitaan sopimussakko, mikäli toistuvasti käy niin, ettei asiakas pääse samana
päivänä terveydenhoitajan tai lääkärin sairaanhoidon vastaanotolle akuutissa asiassa (asiakkaan hoidon

tarpeen niin edellyttäessä), vaikka asiakas olisi varannut ajan ennen klo 10:tä. Voitteko tarkentaa,
tarkoitetaanko tässä vastaanotolle pääsyä arkipäivinä? Riittää että palvelut ovat saatavina
päätoimipisteessä?
Vastaus: Tarkoitetaan vastaanotolle pääsyä arkipäivinä. Riittää, että palvelut ovat saatavina
päätoimipisteessä.
Kohta Hinnat ja hinnoittelumekanismit sekä hinnanmuutokset
Kysymys: Tarjouspyynnössä oleva hinnoittelulomake sisältää vain osan työterveyden palveluista.
Haluatteko, että liitämme hinnoittelulomakkeen ulkopuolisten palveluiden osalta vuoden 2018
työterveyspalveluiden yleisen palveluhinnaston?
Vastaus: Kyllä.
Kysymys: Kysymme selvyyden vuoksi, onko palveluntuottajalla mahdollisuus veloittaa erikseen
viranomaismääräyksiin perustuvat maksut, joita ei voida sisällyttää hintoihin?
Vastaus: Kyllä.
Kohta Hinnoittelu (liite 2 hinnoitteluliite)
Kysymys: Hinnoittelulomakkeella mainitaan, että peruspalvelumaksun tulee sisältää myös ohjausta ja
neuvontaa? Tarkennatteko mitä ja kenen tekemää ohjausta ja neuvontaa kohdassa tarkoitetaan.
Ammattihenkilön antama tietojen anto ja ohjaus ovat työterveyshuollon perustoimintaa ja erikseen
laskutettavaa.
Vastaus: Kyse on sellaisesta neuvonnasta ja ohjauksesta, jota käytetään työterveyspalveluiden yhteistyön
hoitamiseksi. Kaikki sopiminen ja ohjaus kuuluvat peruspalvelumaksuun. Esimerkiksi keskustelu käytännön
ongelmatilanteessa siitä, miten asiassa edetään, kuuluu peruspalvelumaksuun. Käytännön toimenpiteet ja
ammattihenkilön antama tietojen anto ja ohjaus ovat erikseen laskutettavaa.
Kysymys: Hinnoittelulomakkeella mainitaan erikseen *mikäli palveluntarjoaja veloittaa tilaajalta jotakin
yrittäjien työterveyshuoltopalveluiden hallinnoinnista tulee kyseinen kustannus sisällyttää
peruspalvelumaksuun. Tarkennatteko, liittyykö tarjouspyyntöön myös yrittäjiä?
Vastaus: Ei.
Kohta tarjouksen soveltuvuusperusteet ja liitteet
Kysymys: Tarjouksen liitteitä 2-5 (liite 2 ennakkoperintärekisteriote, liite 3 selvitys merkinnästä
työnantajarekisteriin, liite 4 selvitys merkinnästä alv-velvollisen rekisteriin ja liite 5 verovelkatodistus)
verottaja ei toimita erikseen vaan ne voi tarkistaa puhelimitse tai verkossa. Hyväksyttekö Verottajan
”Todistuksen verojen maksamisesta”, korvaamaan liitteet 2-5. Tässä todistuksessa vahvistetaan
kuuluminen ko. rekistereihin sekä verojen maksaminen.
Vastaus: Kyllä.
Kohta Tarjouksen antaminen
Kysymys: Riittääkö että tarjous on virallisella allekirjoituksella vahvistettu vai tuleeko jokainen erillinen liite
allekirjoittaa? Voidaanko erillinen tarjous toimittaa, jossa asiakas näkee kaikki tarjoukseen liitetyt liitteet?
Vastaus: Kyllä ja kyllä.

