VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

EGENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

OHJE HAKEMUKSEEN
PERUUKKIHANKINTOJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

Tällä hakemuksella palvelun tuottaja voi hakea Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky:n
(VSSHP) palvelusetelituottajaksi alkaen 1.1.2013. Palveluseteli on uusi toimintamuoto, jonka tarkoituksena on lisätä potilaan valinnanvapautta. Palvelusetelin myötä potilaalla on mahdollisuus itse valita
peruukin toimittaja VSSHP:n hyväksymistä palvelun tuottajista. Palvelusetelikäytännön lisäksi peruukkeja hankitaan potilaan henkilökohtaisella maksusitoumuksella. Sopimustoimittajat maksusitoumuksella hankittaville peruukeille valitaan erillisellä kilpailutusmenettelyllä.
Palvelusetelijärjestelmä on toistaiseksi voimassaoleva. Hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva.
Uudet hakemukset otetaan käsittelyyn yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.
Päätös palvelun tuottajan hyväksymisestä / hylkäämisestä tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa
ilmoittautumisesta. Päätöksestä lähetetään palvelun tuottajalle ilmoitus, erillistä sopimusta ei laadita.
Ilmoitus hakijan hyväksymisestä / hylkäämisestä tehdään kirjallisesti ja toimitetaan hakijalle sähköisesti hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki palvelun tuottajat, jotka täyttävät kaikki peruukkihankintojen sääntökirjassa palvelun tuottajalle esitetyt vaatimukset. Hyväksyttyjen palvelun tuottajien tiedot (yrityksen yhteystiedot, toimitiloja koskevat tiedot ja hintatiedot) julkaistaan VSSHP:n
internet-sivuilla. Kunnalla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottaja hyväksyttyjen
palvelun tuottajien luettelosta mikäli palvelun tuottaja ei enää täytä sääntökirjan hyväksymiskriteerejä.
HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN
1) Hakemus ja siihen vaadittu liitemateriaali tulee toimittaa sähköpostitse
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kirjaamoon osoitteeseen:
kirjaamo@tyks.fi
2) Hakemukseen liittyvät hinnastot toimitetaan sähköisenä tallenteena (= muistitikulla tai cd-levyllä)
yhtenä (1) kappaleena osoitteeseen:
Postiosoite
VSSHP
kirjaamo
PL 52
20521 TURKU

Käyntiosoite
VSSHP / TYKS
kirjaamo, Rak 11 A, 2. krs
Kiinamyllynkatu 4-8
20520 TURKU

Sähköpostitse lähetettävä hakemus tulee varustaa viitteellä:
”HAKEMUS_PS_PERUUKIT_HAKIJAN NIMI”.
Hakijan nimen kohdalle tulee ilmoittaa hakijan yrityksen nimi.
Postitse toimitettavat sähköiset tallenteet ja kirjekuori tulee varustaa viitteellä:
”HINNASTOT_PS_PERUUKIT_HAKIJAN NIMI”.
Sähköpostien kokoa on VSSHP:ssä rajoitettu siten, että yksittäisen sähköpostiviestin koko voi maksimissaan olla 15 Mt. Tämä koskee myös hakemusviestejä. Jos hakemuksen koko ylittää mainitun kokorajan, tulee se toimittaa useampana sähköpostiviestinä siten, että kunkin yksittäisen sähköpostiviestin koko alittaa mainitun kokorajan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Hankinta- ja logistiikkapalvelut/ Hankintatoimisto
Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 Turku
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Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Anskaffnings och logistikservice/ Anskaffningsbyrå
Kinakvarngatan 4-8, PB 52, 20521 Åbo
TFN (02) 313 0000, FAX (02) 313 3143

Sähköpostin saavuttua yllä ilmoitettuun osoitteeseen, lähettää VSSHP:n palvelinjärjestelmä teille ilmoituksen viestin saapumisesta. Ellette saa tätä vastaanottokuittausta, on mahdollista, että hakemuksenne ei ole saapunut perille. Varmistakaa sähköisen tarjouksenne perille saapuminen tässä tapauksessa kirjaamosta puh. 02 313 0000.
PALVELUSETELIKÄYTÄNTÖÖN LIITTYVISSÄ ASIOISSA YHTEYDENOTOT JA ILMOITUKSET
PYYDETÄÄN TEKEMÄÄN SÄHKÖPOSTITSE VSSHP:N HANKINTATOIMISTOON:
apuvalinetarjoukset@tyks.fi
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