Motiva Hankintapalvelu

Jos tämä sähköposti ei näy kunnolla, klikkaa tästä

3/2011

HSL:n kalustokilpailutuksissa
kokonaistaloudellisuus ratkaisee

Ajankohtaista

Bussikaluston laatu merkitsee niin matkustusmukavuutta kuin vähäisiä
päästöjä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) bussilinjojen
liikennöinnin tarjouskilpailuissa tehdään aina kokonaistaloudellinen
arviointi. Hinnan osuus on noin puolet, muu koostuu kaluston laatuun –
kuten päästöihin – liittyvistä seikoista.

EU:lta rahoitusta innovaatioiden
julkisiin hankintoihin.
Motiva pyytää kiinnostuneita
hankintayksiköitä olemaan yhteydessä
mahdollisimman pian. Hakuaika päättyy
27.9.2011.Lue lisää

Lue lisää: Esimerkkejä kestävistä liikenteen hankinnoista

Työkaluja elinkaarikustannusten
laskentaan
Smart SPP –projektin sivuilta löytyy
hyödyllisiä työkaluja
elinkaarikustannusten ja CO2-päästöjen
vertailuun. Lue lisää
EU:n Green Public Procurement
uutiskirje
EU:n kestävien julkisten hankintojen
uutiskirjeestä löytyy ajankohtaista asiaa
hankinnoista. Uutiskirje on luettavissa ja
tilattavissa EU-komission sivuilta.

Yhteiskäyttöautopalvelut yleistyvät maailmalla myös työasioinnissa.
Vaivattoman palvelun avulla vähennetään turhaa autonkäyttöä, säästetään
tilaa ja selkeytetään autonkäytön kulujen raportointia. Göteborgin kaupunki
oli uranuurtaja, kun se vuonna 2003 kilpailutti autojen yhteiskäyttöpalvelun
kuuden viraston tarpeisiin.

Kiinnostaako uusien
hankintatyökalujen kokeilu
Motivasta saat apua uusien työkalujen
käyttöön ja soveltamiseen.
Nevontapalvelumme auttaa
hankintaprosessin kaikissa vaiheissa
hankinnan suunnittelusta sopimustoimintaan asti. Meiltä voit myös kysyä
hyvistä hankintakäytännöistä.

Autonkäyttö tehostui, ja kaupunkilaiset saivat uuden vaihtoehdon
liikkumiseen. Muut ruotsalaiset kaupungit ovat seuranneet perässä

Ota rohkeasti yhteyttä:
Isa-Maria Bergman,

Yhteiskäyttöautot yleistyvät
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Motiva Hankintapalvelu
Trafikverketin kannustamana. Myös Helsingin kaupungilla on käytössä
yhteiskäyttöautopalvelu, jonka piirissä on 275 työntekijää kaupungin eri
virastoista. Lue lisää

puh. 0424 281 246, isamaria.bergman@motiva.fi

Vähäpäästöisyydestä tulossa julkisen
liikenteen ajoneuvojen hankintakriteeri

Tapahtumakalenteri

Liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman lakimuutoksen mukaan
julkisen liikenteen ja viranomaisajoneuvojen valintakriteereiksi tulee ottaa
ympäristötekijät. Lain yksityiskohdista ei ole vielä tarkempaa tietoa.
Lakimuutos pyritään saamaan eduskunnan käsiteltäväksi vielä syksyn
2011 aikana. Motivasta saat neuvoja, miten vähäpäästöisyys voidaan
huomioida hankinnan kriteerinä.

Biopolttoaineiden hankintaohje julkaistu
Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa on
julkaistu kilpailutusohje julkisen sektorin biokaasuajoneuvojen ja
biokaasukäyttöisten kuljetuspalveluiden hankintaan. Opas on samalla
ensimmäinen suomenkielinen julkaisu, joka opastaa puhtaiden autojen
hankintadirektiivin käytössä. Tutustu hankintaohjeeseen

Topten-suomi.fi –palvelu listaa
vähäpäästöisimmät autot

Kuntamarkkinat, 14. - 15.9.2011
Kuntatalo, Helsinki
Tervetuloa Motivan osastolle H6 (Kkerros) keskustelemaan kestävistä
hankinnoista sekä energian ja
materiaalien tehokkaasta käytöstä.
TransEco 2011 –seminaari
3.11.2011 klo 13–16.30
Technopolis Innopoli 1, Espoo
Seminaari tarjoaa päätöksenteon tueksi
tietoa, tuloksia ja välineitä, joilla
tieliikenteen energiankäyttöä voidaan
tehostaa, uusiutuvan energian osuutta
lisätä ja informaatioteknologian
sovelluksia paremmin hyödyntää
tieliikenteessä.
Merkitse päivä kalenteriisi. Kutsu ja
tarkempi ohjelma lähetetään piakkoin!

Julkisen organisaation tai kunnan autokantaa uudistettaessa kannattaa
tutustua topten-suomi.fi –palveluun. ToptenPRO -osioon on koottu
julkisten hankintaorganisaatioiden avuksi eri tuoteryhmien kriteereihin ja
suosituksiin perustuvat hankintaohjeistukset ja kilpailutusdokumenttien
mallit. (Ohjeistuksia voi hyödyntää sinällään tai liittää ne osaksi
organisaation omaa ohjeistusta.) Topten-kriteereiden avulla hankinta
kohdistuu aina energiatehokkaimpaan osaan markkinoita.

Onko kuljetusyritykselläsi
energiatehokkuussopimus?
Kuljetuksen tilaajaosapuoli voi vaikuttaa suuresti siihen, miten
energiatehokkaasti kuljetukset hoidetaan. Energiatehokkaiden
kuljetusalihankkijoiden suosiminen auttaa saavuttamaan tilaajan
ympäristötavoitteet ja vähentämään kuljetuskustannusten nousua. Julkinen
tilaaja voi esimerkiksi vaatia tai suosia yrityksiä, jotka ovat solmineet
energiatehokkuussopimuksen. Todentamistyökaluna toimii yritysten
energiatodistus. Motivan nettisivuilta löydät sopimusjärjestelmään kuuluvat
tavarankuljetus- ja joukkoliikennepalveluita tarjoavat yritykset. Lue lisää
liikenteen energiatehokkuussopimuksista.
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