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Asia, jota päätös koskee

SydänEcho laitteiston uusiminen lastentautien ja sisätautipoliklinikalle

Asianosaiset

GE Healtcare Saila Repo, oh Liisa Aura, pediatri Oskari Pieviläinen

Selostus asiasta

Lastentauti- ja sisätautipoliklinikalla on suoritettu aiemmin
sydänEcho-tutkimuksia niin pediatrin kuin kardiologin toimesta.
Aikuiskardiologian tutkimukset ovat jatkuneet keskeytyksettä, mutta
lastenlääkärin vaihduttua sydänEchotutkimukset ovat olleet tauolla. Nyt
pediatrin kouluttauduttua lastensydänEchotutkimuksiin, on tutkimukset
tarkoitus jälleen Raahessa uudelleen aloitella myös lasten osalta.
UÄ-laitteisto on kuitenkin jo lasten tutkimiseen vanhentunut ja toki
päivittämisen tarpeessa myös kardiologin suorittamiin aikuisten
tutkimuksiin.
Hankintaan on varattu tälle toimintavuodelle investointirahaa. Soveltuvan
laitteiston hankintaa on selvitelty sairaanhoitopiirin lastenkardiologin
kanssa ja soveltuvin laitteisto on myös sairaanhoitopiirillä käytössä oleva
Vivid S70-laite. Kyseinen laitteisto sisältyy PPSHP:n puitesopimukseen
valmiiksi kilpailutettuna laitteistona. Puitesopimuksen mukainen hinnoittelu
liitteenä. Oys lastenkardiologin suosittamana peruspakettiin tulisi lisätä
6S-sektorianturi sekä tulostin telineineen, jolloin laitteisto palvelisi
aikuiskardiologian lisäksi myös lastenkardiologisia tutkimuksia.
Tulosyksikköjohtajan esitys:
Hankitaan GE Healtcaren Vivid S70 ultraäänilaitteisto liitteen mukaisella
peruspaketilla hintaan 45.500€ (ALV0%), lisäksi 6S-D lasten sektorianturi
hintaan 3505€, tulostin hintaan 1100€ sekä tulostinteline hintaan 150€.
Hankinnan kokonaishinta 50.255€ (ALV 0%).
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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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