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Asia, jota päätös koskee

Holter-laitteiston päivitys sisätautipoliklinikalle

Asianosaiset

Cephalon Oy / Vesa Toropainen, oh Liisa Aura

Selostus asiasta

Sisätautipoliklinikan käytössä on Holter-tutkimuksiin Schillerin tallennin
laitteistot (2kpl) sekä Darwin Medilog2 versio 2.9.0-ohjelmisto tallenteiden
purkuun. Käytössä olleet potilaslaitteet ovat vuosia vanhoja ja jatkuvassa
käytössä olleena jo selvästi kuluneita sekä niiden toiminta epävarmaa. 2
potilaslaitetta on tiiviissä käytössä ja toiminnan oletettavasti jatkuessa yhtä
aktiivisena, on potilaslaitteita tarpeen olla 3.
Olemassa olevaan purkulaitteistoon yhteensopivia tallenninlaitteita olisivat
Medilog AR Professional tallentimet. Hintatiedustelun perusteella tallentimen
hinta on 2 590Eur(alv 0%), jos laitteita tilataan kerralla 3-5 kappaletta, niin
alennusta on luvattu -3%. Uudet tallentimet edellyttävät myös Darwin
purkuohjelman ohjelmistopäivityksen, johon on ehdotettu ylläpitosopimusta
hintaan 1600€/vuosi (ALV 0%). Uuden päivitysversion numero on 2.9.2.
Poliklinikan osastonhoitajan kanssa on arvioitu tarpeelliseksi uusia olemassa
olevaa laitteistoa sekä ottaa purkuohjelmiston ehdotettu ylläpitosopimus.
Entisiä laitteita voidaan jatkossa käyttää varalla, mutta ensisijassa siirrytään
käyttämään Medilog AR Professional -potilastallentimia, joita runsaan käytön
vuoksi on syytä olla 3 kappaletta. Holter-laitteiston ja purkuohjelmiston
päivittämiseen on tehty varaus kuluvan vuoden hyväksytyssä
käyttösuunnitelmabudjetissa.

Sovelletut oikeusohjeet
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Päätös

Hankitaan 3 potilastallenninta ja aktivoidaan ohjelmiston ylläpitosopimus
saadun tarjouksen mukaan sisätautipoliklinikan käyttöön
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA (kunnat)
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö)
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134
§:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain
mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Oikaisuvaatimuksen/Hankintaoikaisun toimitusosoite:
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Sähköposti: kirjaamo(at)ras.fi

