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Lapuan kaupungin terveyskeskus on pyytänyt tarjouksia terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton lääkäripalveluista
4.8.2021 klo 15 mennessä. Sopimuskausi on 1.1.2022 - 31.12.2023,
jonka lisäksi on mahdollisuus optiovuoteen 1.1.2024 - 31.12.2024.
Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaalija terveyspalveluhankinta, jonka arvioitu arvonlisäveroton arvo tarjouspyynnön hetkellä ylittää 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 7.7.2021 julkisten hankintojen
ilmoituskanava Hilmassa.
Tarjouspyynnössä edellytettiin, että lääkärin tulee olla koulutukseltaan yleislääkärin oikeudet omaava, Suomessa laillistettu lääkäri ja
omata hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tarjoajalle
asetettuina vaatimuksina tarjouksen antajalla tuli olla kokemusta perusterveydenhuollon tasoisesta lääkäripalvelujen tuottamisesta ja
tarjoukseen oli liitettävä vakuutus, että tarjoajalla on todistus merkinnästä kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin, todistus verojen ja
maksujen maksamisesta, todistus työeläkemaksujen maksamisesta,
selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin
ja arvonlisävelvollisten rekisteriin voimassa oleva riittävä potilasvakuutus ja vastuuvakuutus.
Tarjoukselle asetettuina vaatimuksina tuli toimittaa palvelukuvaus
tuotettavasta toiminnasta, selvitys lääkäreistä nimilistoineen ja työkokemuksineen, selvitys varajärjestelyistä, selvitys lääkäreiden täydennys- ja muun koulutuksen järjestämisestä, selvitys myyjän laatujärjestelmästä sekä selvitys lääkäreiden työn valvonnasta. Lisäksi tarjouksessa tuli esittää luettelo vastaavanlaisista palvelujen tuottamistoimeksiannoista viimeisen kahden vuoden ajalta.
Tarjousten avaustilaisuudessa 4.8.2021 klo 15.10 laadittiin avauspöytäkirja. Tarjous saatiin kolmelta palveluntuottajalta:
1. Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy
2. Medicci Oy
3. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy ja Mehiläinen Terveyspalvelut

Oy täyttivät tarjoajille ja tarjoukselle asetetut vaatimukset ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.
Valinnan perustana oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että
hinnan painotus on 70 ja laadun 30. Hinta ja laatu pisteytettiin erikseen ja lopuksi laskettiin pisteen yhteen.
Hinnat pisteytettiin kokonaishinnan perusteella siten, että edullisin
tarjous sai 70 pistettä ja muiden tarjousten pisteet laskettiin suhteessa halvimpaan tarjoukseen. Molemmat palveluntarjoajat antoivat saman tuntihinnan sekä viikonlopun että arki- ja juhlapyhien kiirevastaanotoille. Hinnan perusteella Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy
sai 70 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy sai 61,7 pistettä.
Laatua (max 30) arvioitaessa huomioitiin toimitusvarmuus ja varalääkärijärjestelmä (max 15) sekä lääkärityövoiman pysyvyys ja työkokemus (max 15). Laadun osalta Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy
sai 15 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy sai 25
pistettä.
Tehdyn vertailun perusteella Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy
sai kokonaispisteiksi 85 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
86,7 pistettä.
Saatujen tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antoi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.
Avauspöytäkirja ja saadut tarjoukset liitteineen on käytettävissä
perusturvalautakunnan kokouksessa. Tarjouspyyntö ja tarjous- vertailu oheismateriaalina.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää,
1. hyväksyä Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton lääkäripalvelujen
toimittamisesta ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023. Hinta 227 €/h
(alv 0 %).
2. päättää optiovuoden mahdollisesta käyttämisestä viimeistään kuusi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä
3. valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen lääkäripalvelujen toimittamisesta Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n kanssa
ja toteaa hankintasopimuksen syntyvän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Päätös:

Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen saapui tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 17.04.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

