Motivan hankintapalvelu

Jos tämä sähköposti ei näy kunnolla, klikkaa tästä

Uusi opas valaistuksen
hankintaan
Julkisella sektorilla valaistuksen osuus koko sähkönkulutuksesta saattaa
olla jopa kolmasosa. Energiatehokkaat valaistusratkaisut voivatkin
merkittävästi vaikuttaa julkisen sektorin energiansäästötavoitteiden
saavuttamiseen.
Valaistushankinnoissa tulee tarkastella koko valaistuksen elinkaarta
suunnittelusta ylläpitoon. Valaistuksen kustannuksiin vaikuttavat
esimerkiksi lamppujen ja valaisimien vaihtovälit ja huollot.
Motivan julkaisema käytännönläheinen opas tarjoaa selkeitä ohjeita
hankintaprosessin eri vaiheisiin. Oppaan neuvoilla varmistat, että
hankittava valaistusratkaisu on energiatehokas ja kokonaistaloudellinen.
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Onko kunnassanne
hankittu uusiutuvaa
energiaa?
Motiva kartoittaa uusiutuvan energian
hankintaohjeistuksen tarvetta. Keräämme
käytännön kokemuksia uusiutuvan
energian julkisista hankinnoista ja
erilaisten hankintaohjeiden käytöstä.
Jos kunnassanne on hankittu vihreää
sähköä/uusiutuvaa energiaa, lähetä
meille yhteystietosi, niin haastattelemme
sinua kartoitustamme varten.

Lähetä yhteystietosi>>

Tutustu hankintaohjeeseen>>

Tapahtumakalenteri

Klinikasta apua ympäristöteknologiahankintoihin

Smart Procurement konferenssi
29.6.2011, Bryssel

RAKLIn kehittämä konsepti rakennetun ympäristön hankintaprojektien
helpottamiseksi auttaa myös ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Konferessin teemana on julkisen sektorin
mahdollisuudet edistää vähä-hiilisiä
ratkaisuja ja energiatehokkuutta hankinnoilla, samalla
kustannuksia säästäen.

Klinikoissa kootaan tilaajista, konsulteista, urakoitsijoista ja muista
palveluntuottajista avoin, vuorovaikutteinen työpaja pohtimaan
hankintatapauksia. Hankintaklinikka voidaan toteuttaa joko hankinnan
suunnittelun alkuvaiheessa, osana tarveselvitystä, hankintaprojektin
konseptointia ja markkinaselvitystä tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn
neuvotteluvaiheena.
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Ajankohtaisten puheenvuorojen lisäksi
osallistujille on tarjolla hankintakoulutusta
elinkaari-

Motivan hankintapalvelu

Lahden kaupunki hyödynsi hankintaklinikkaa palveluasumiskiinteistön
kilpailutuksessa. Yhteistyön tuloksena valmistuu kiinteistö, jonka
elinkaarenaikainen energiankäyttö on mahdollisimman tehokasta ja
päästötöntä.

kustannuksista ja markkinavuoropuhelun toteuttamisesta.

Lue lisää tapahtumasta>>

Lue lisää: www.hankintaklinikka.fi

Vuoden vihrein hankkija
palkittiin
Tukholman lääninviranomainen, Stockholms läns landsting (SLL), on
valittu vuoden vihreäksi julkiseksi hankkijaksi Ruotsissa. Perusteluina
palkitsemiselle oli viranomaisen pitkäjänteinen strateginen työ toiminnan
ympäristövaikutusten vähentämiseksi kestävien hankintojen avulla. SLL
on määrätietoisesti edistänyt esimerkiksi PVC:n korvaamista muilla
vähemmän ympäristöä kuormittavilla aineilla. Suurena hankkijana SLL
kokee myös pystyvänsä vaikuttamaan markkinoihin.
Lue lisää SLL:n työstä kestävien hankintojen edistäjänä >>
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