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PoSalla on voimassa suorahankintasopimus etäkonsultaatiopalveluista Coronaria Oy:n kanssa vuoden 2021 loppuun saakka. Nykyinen sopimus on
ollut alkuun määräaikainen, jonka jälkeen se on jatkunut toistaiseksi voimassa olevana aina vuoden kerrallaan.
Hankintojen arvo ei ole ollut alussa tarkalleen tiedossa ja viime vuosien aikana hankintojen vuosittainen arvo on noussut kasvaneiden lähetemäärien
sekä korotettujen konsultaatiopalkkioiden myötä. Vuonna 2020 toteutuneiden tutkimusmäärien osalta hankinnat vuodessa yhteensä n. 54 000€, josta tarvikkeiden osuus n. 1 200€.
Markkinoilla ei ole ollut aiemmin varsinaista kilpailua ko. konsultaatiopalveluiden osalta, mutta viime vuosina on syntynyt kilpailua ja palveluntarjoajia
on tullut markkinoille enemmän: tarjolla on edullisemmin vastaavia, osin
kattavampia ja laadukkaampia konsultaatiopalveluita.
Hankinnan kohteena ovat seuraavat perusterveydenhuollon tarvitsemat
etäkonsultaatiopalvelut:
1. EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnit: 24h, 48h, 72 h
2. Oire-EKG
3. Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnit 24 h
4. Yöpolygrafiat: suppea ja kattava
Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa seuraavilla periaatteilla ja laatukriteereillä:
Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2022 - 31.12.2022, optiokaudet 1 + 1
vuotta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.1.2022, kuitenkin
vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen ajalla 1.1.2023 - 31.12.2024. Option käyttömahdollisuudesta sovitaan erikseen tilaajan toimesta vähintään neljä (4) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa 31.8. mennessä. Optiossa on kyse tilaajan
oikeudesta, ei velvollisuudesta.
1.EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnit (3-kanavainen rekisteröintilaite) ja niihin
liittyvät erikoislääkärin konsultaatiolausunnot
- 24 tunnin (arvioitu määrä 120 kpl vuodessa)
- 48 tunnin (arvioitu määrä 25 kpl vuodessa)
- 72 tunnin (arvioitu määrä 15 kpl vuodessa).
2. Oire-ekg (arvioitu määrä 15 kpl vuodessa), 3-kanavainen rekisteröintilaite ja erikoislääkärin lausunto.

3.Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnit ja niihin liittyvät erikoislääkärin
konsultaatiolausunnot (arvioitu määrä 15 kpl vuodessa).
4.Yöpolygrafiat (suppea ja kattava) ja niihin liittyvät erikoislääkärin konsultaatiolausunnot (arvioitu määrä 170 kpl vuodessa).
Etäkonsultaatiopalvelu sisältää tarvittavat rekisteröintilaitteet, niiden huollon, ylläpidon ja kulutusosat sekä erikoislääkärin konsultaatiolausunnon viiden (5) työvuorokauden kuluessa. Palvelu sisältää myös siinä tarvittavien
verkkoalustojen, ohjelmistojen ym. käyttöoikeudet, perehdytyksen palvelun
käyttöön sekä tarvittavan teknisen tuen.
Palveluntuottaja toimittaa tilaajan käyttöön väestöpohjaan nähden riittävän
määrän rekisteröintilaitteita, jotka soveltuvat käypä hoito -suosituksen mukaisten tutkimusten tekemiseen ja joita perusterveydenhuollossa tyypillisesti käytetään.
Tilaajan hoitohenkilökunta luovuttaa laitteet tutkittaville potilaille ja huolehtii
tutkimuksen jälkeen laitteet käyttökuntoon seuraavalle potilaalle sekä toimittaa rekisteröintidatan palveluntuottajan tätä tarkoitusta varten ylläpitämälle verkkoalustalle.
Palveluntuottaja toimittaa tutkimuksesta erikoislääkärin konsultaatiolausunnon viiden (5) työvuorokauden kuluessa.
Tilaaja maksaa vain sellaisista rekisteröinneistä, joista voidaan tehdä lääkärin lausunto.
Tilaaja ei sitoudu esitettyihin määräarvioihin. Hankittavien palveluiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tarjouspyynnössä esitetään.
Hankintasopimus solmitaan yhden (1) tarjoajan kanssa.
Hankinnassa noudatetaan PoSan hankintaohjetta. Hankinnan arvo alittaa
sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon 400.000€.
Valintakriteerinä on hinta-laatu-suhteeltaan paras tarjous: hinta 60 % ja
laatu 40 %; kokonaistaloudellinen edullisin hinta.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) käynnistää kilpailutuksen; Perusterveydenhuollon tarvitsemat etäkonsultaatiopalvelut:
- EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnit: 24h, 48h, 72 h
- Oire-EKG
- Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnit 24 h
- Yöpolygrafiat: suppea ja kattava,
2) oikeuttaa ylilääkärin tekemään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia
kilpailutusasiakirjoihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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