Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Hankintapäätös

Kuntayhtymän johtaja

Päivämäärä
Pykälä

12.2.2021
15 §

Asia, jota päätös koskee

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön suojavaatteiden hankinta ajalle
11.2.2021-31.12.2021

Asianosaiset

Grolls Oy, Image Wear Oy, Meditekstiili Brådis Oy, Suomen Sairaalatukku Oy

Selostus asiasta

Hyvinvointikuntayhtymän huoltopalvelut kilpailutti, v. 2018, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön suojavaatteet ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019.
Kuntayhtymän johtaja valitsi hankintapäätöksillään 18.1.2019 5 § ja
4.3.2019 14 § sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön suojavaatteiden
toimittajiksi kohderyhmittäin Grolls Oy:n, Image Wear Oy:n, Meditekstiili
Brådis Oy:n ja Suomen Sairaalatukku Oy:n.
Toimittajien kanssa on tehty sopimukset ajalle 11.2.2019-10.2.2020.
Sopimuksiin
sisältyi
mahdollisuus
option
käyttöön
ajalle
11.2.2020-10.2.2021.
Kuntayhtymän johtaja teki hankintapäätöksen 18.12.2019 56 § option
käyttämisestä ajalle 11.2.2020-10.2.2021.

Tulosyksikön johtajan esitys V. 2018 toteutettu kilpailutus sekä päätökset ja sopimukset perustuivat
oletukseen, että valmisteltu valtakunnallinen soteuudistus toteutuisi ja uusi
maakunta aloittasi vuoden 2020 alusta.
Huoltopalvelujen tulosyksikkö on vuodelle 2021 asettanut tavoitteksi
potilas- ja suojavaatteiden hankinta- ja huoltoprosessin kehittämisen.
Tavoitteena on selvittää mm. omien potilas- ja suojavaatteiden hyödyt ja
haitat sekä kustannukset suhteessa vuokravaatepalveluun.
Huoltopalvelujen tulosyksikön johtaja Pekka Kastell esittää, että nykyisiä
suojavaatteiden toimittajien sopimuksia jatketaan v. 2021 loppuun.
Toimittajat ovat ilmoittaneet suostuvansa sopimusten jatkamiseen nykyisin
ehdoin. Suojavaatteita hankittiin sopimustoimittajilta v. 2020 yhteensä 32
000 €:lla, alv 0 %.
Sovelletut oikeusohjeet

Hallintosääntö
Yhtymähallituksen päätös 16.12.2020 § 124
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Päätös

Päätän esityksen mukaan.

Allekirjoitus

Marjukka Manninen
Kuntayhtymän johtaja
Tiedoksianto

15.2.2021
Jakelu

Grolls Oy
Image Wear Oy
Meditekstiili Brådis Oy
Suomen Sairaalatukku Oy
Katriina Niemelä
Arja Kiilakoski
Leena Virranniemi
Kaisu Mourujärvi
Pekka Kastell

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:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Postiosoite: PL 25, 92101 RAAHE
Käyntiosoite: Rantakatu 4
Faksi:
08 849 4411
Sähköposti: kirjaamo(at)ras.fi

