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Option käyttäminen akuuttivastaanoton lääkäripalvelusopimukseen Pyhäjärven
terveyskeskuksen osalta
120/02.08.00/2017
KYHALL § 125

Kesäkuussa 2017 on käynnistetty kilpailutus perusterveydenhuollon
akuuttivastaanoton lääkäripalveluista Haapajärven ja Pyhäjärven
terveyskeskuksissa ( kiireellistä ja akuutisti sairaanhoitoa vaativia potilaita),
joka on tarkoitus saada voimaan 1.1.2018 alkaen. Kyseessä on
EU-kynnysarvon ylittävän palvelun hankinta.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on irtisanonut osan voimassa olevista
sopimuksista koskien lääkäreiden akuuttivastaanottoa. Sopimukset päättyvät
31.12.2017.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen terveys- ja vanhuspalvelut on pyytänyt
tarjousta akuuttivastaanoton lääkäripalveluista. Ilmoitus Hilma -palvelussa
ja Selänteen www-sivustolla on julkaistu 20.6.2017 nro 2017-015061,
EVUL:ssä 2017/S 117-235066 ja korjausilmoitus Hilmassa 2017/S
124-252684. Tarjousten jättöaika on päättynyt 22.9.2017 klo 12.00
Tarjouspyyntöön oli mahdollista tehdä kysymyksiä ja vastaukset julkaistiin
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen www-sivustolla 8.9.2017.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne säilytti oikeuden muuttaa ja tarkistaa
kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun
määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella
pitää perusteltuna. Tilaaja voi myös luopua kilpailukohteesta kesken
tarjouskilpailun.
Tehtävän sopimuksen perusteella Tilaajan tavoitteena on varmistaa koko
sopimuskauden ajan toimintavarmat, mahdollisimman häiriöttömät,
korkealaatuiset ja hinnaltaan mahdollisimman kilpailukykyiset Tilaajan
nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaavat palvelut, jotka tukevat Tilaajan
toimintaa. Tilaajalla on oikeus käyttää omia lääkäreitä
akuuttivastaanottotoimintaan korkeintaan 3 pv/viikko/toimipaikka. Ostaja
ilmoittaa näistä päivistä viimeistään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin, kun
seuraavan kuukauden päivystyslista alkaa.
Hankinnan perusteena on halvin hinta. Tilaaja hylkää tarjouspyyntöä
vastaamattomat tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Tilaaja
pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset liian kalliina tai halpana.
Mikäli useampi tarjoushinta on sama järjestetään näiden välillä arvonta,
joka ratkaisee valintajärjestyksen. Tarjouksen on jättänyt määräaikaan

mennessä Attendo Terveyspalvelut Oy ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy,
joista molemmat täyttävät tarjouspyynnössä vaadittavat ehdot. Hintavertailu
liitteenä.
(Valmistelija Hannele Koski Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja, puh. 044 510 2020)
Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää tehdä sopimuksen
akuuttivastaanoton lääkäripalveluista 1.1.2018 alkaen Mehiläinen
Terveyspalvelut Oy:n kanssa.

Päätös:
KYHALL § 154

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päätöksellään 28.8.2017 § 88 päättänyt
tehdä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 23 §:n
mukaisen eroilmoituksen. Pyhäjärven kaupunginhallitus on pannut
täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen päätöksillään 4.9.2017 § 310 ja
18.9.2017 § 329. Ote kaupunginvaltuuston päätöksestä 28.8.2017 § 88 on
saapunut kuntayhtymän kirjaamoon 31.8.2017.
Attendo Oy ilmoitti kirjallisesti 15.11.2017, että kilpailutustilanteen
muuttumisen vuoksi heidän tarjouksensa ei ole voimassa annetun tarjouksen
mukaisesti.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää tehdä
akuuttivastaanoton lääkäripalveluista sopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa
Haapajärven terveyskeskuksen osalta ajalle 1.1.2018-31.12.2019.
Pyhäjärven akuuttivastaanoton lääkärinpalvelujen osalta kilpailutus
keskeytetään, koska Pyhäjärven kaupunki eroaa kuntayhtymästä 1.1.2019
alkaen.

Muutettu ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää tehdä
akuuttivastaanoton lääkäripalveluista sopimuksen Mehiläinen Oy:n kanssa
Haapajärven terveyskeskuksen osalta ajalle 1.1.2018-31.12.2019.
Pyhäjärven terveyskeskuksen osalta sopimus tehdään Mehiläinen Oy:n
kanssa ajalle 1.1.2018-31.12.2018, koska Pyhäjärven kaupunki eroaa
kuntayhtymästä 1.1.2019 alkaen.

Päätös:
KYHALL § 102

Hyväksyttiin.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n
välillä allekirjoitettiin 22.12.2017 sopimus akuuttivastaanoton
lääkäripalveluiden hankinnasta kuntayhtymähallituksen päätöksen
23.11.2017 § 154 mukaisesti. Sopimuksen kohdassa 16 mainitaan, että
Pyhäjärven terveyskeskuksen osalta sopimus on vamassa voimassa
määräaikaisena 1.1.2018 - 31.12.2018. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa
varsinaisen sopimuskauden päättymisen jälkeen Pyhäjärven osalta kahdella
yhden (1+1) vuoden mittaisella optiolla, mikäli osapuolet näin yhteisesti
sopivat. Neuvottelut sopimuksen mahdollisesta jatkamisesta käydään
Pyhäjärven osalta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen

sopimuskauden päättymistä ensimmäisen optiovuoden osalta.
Oheismateriaalina sopimus akuuttivastaanoton lääkäripalveluiden
hankinnasta.
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää, että akuuttivastaanoton
lääkäripalvelujen sopimusta voidaan jatkaa Pyhäjärven terveyskeskuksen
osalta käyttämällä sopimuksen mahdollistama optiovuosi 1.1.2019 31.12.2019.

Päätös:

Hyväksyttiin.

