Motiva Hankintapalvelu

Jos tämä sähköposti ei näy kunnolla, klikkaa tästä

Itämeren maat kestävien hankintojen
edelläkävijöiksi
Motiva kehittää yhdessä kahdeksan Itämeren alueen maan kanssa
kestäviä julkisia hankintoja EU-rahoitteisessa projektissa. Tammikuussa
alkavassa projektissa, Baltic Green Public Procurement, kehitetään
koulutusmateriaaleja, koulutetaan avainhenkilöitä ja luodaan kestävien
hankintojen hyviä käytäntöjä. Helsingin kaupunki ja Hansel Oy ovat
Suomesta mukana liitännäisjäseninä.
Lisätietoja: Motivan asiantuntija Isa-Maria Bergman, isamaria.bergman@motiva.fi

MEP:it haluavat kokonaistaloudellisia
hankintapäätöksiä
EU:n hankintadirektiivien uudistusta koskevassa Euroopan parlamentin
lausunnossa poliitikot toivovat direktiiveihin selkeyttä.
Kokonaistaloudellisuus halutaan nostaa halvimman hinnan
hankintaperusteen edelle. Samoin vaaditaan sosiaalisten ja
ympäristökriteerien huomioimista. Lue lisää.

4/2011

Ajankohtaista
Voita energiakatselmointi!
Motiva kerää julkisen sektorin
kokemuksia elinkaarikustannusten
huomioimisesta hankinnoissa EU-tasolla
järjestettävään kilpailuun. Voittaja saa
7500 euron arvoisen energiaselvityksen.
Kilpailuun voi osallistua lähettämällä
lyhyen englanninkielisen kuvauksen
oman organisaation toteuttamasta
hankinnasta. Osallistu kilpailuun tästä.

Ota rohkeasti yhteyttä:
Isa-Maria Bergman,
puh. 0424 281 246, isamaria.bergman@motiva.fi

Tapahtumakalenteri
Sovella edelläkävijän oppeja
Parhaana kestävien hankintojen tekijänä palkittu Tukholman läänin
viranomainen, Stockholms läns landsting, SLL, vastaa muun muassa
Tukholman alueen joukkoliikenteen ja terveydenhuollon hankinnoista.
Anna Lipkin SLL:stä kävi Motiva-Forumissa kertomassa
hankintatoiminnasta, joiden avulla SLL saavuttaa omat kestävän
kehityksen tavoitteet ja edistää myös markkinoiden kehittymistä
kestävämpään suuntaan.
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Fiksumpia hankintoja energia- ja
vesisektoreilla aamukahviseminaari
7.12.2011
Lisätietoja ja paikkakunnat
Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja
kuntatalous-seminaari
7.12.2011 Kuntatalo, Helsinki
Lisätietoja
Pohjoismainen työpaja

Motiva Hankintapalvelu
Hankinnoissaan SLL satsaa erityisesti tiukkoihin ympäristökriteereihin,
mutta myös tarkkaan seurantaan, johon liittyy muun muassa
seurantakäynti valmistajan luona. Lisäksi jokaisen valmistajan on
täytettävä sosiaalisen kestävyyden Code of Conduct –vaatimukset.
Tutustu Anna Lipkinin, SLL, suomenkieliseen esitykseen Motiva
Forumissa 6.10.2011

Valaistushankinnat
Hyvin valaiseva hankinta
Turun kaupungin itä- ja pohjoisosien katu- ja puistovalaistuksen
uusimisella valaistuksen energiankulutus vähentyy yli 30 % nykyisestä.
Hankinnassa käytetty ESCO-menettely puolestaan säästää Turun
kaupungin kunnossapitokustannuksia. Lue lisää.

Markkinavuoropuhelu onnistuneen valaistushankinnan
edellytyksenä
Tanskan Koldingin kunnan hyvien hankintapäätösten edellytyksenä on
ollut innovatiivisten tuotteiden tarjoajien kanssa käyty
markkinavuoropuhelu. Uuden valaistusteknologian hankinnassa myös eri
vaihtoehtojen elinkaarikustannukset ja CO2 päästöt arvioidaan
hankintaprosessin joka vaiheessa. Lue lisää

Uusia hankintaohjeita:
EU päivitti ohjeet kestäviin julkisiin hankintoihin
Tutustu uusiin hankintaohjeisiin.

Käsikirja ilmastotavoitteiden mukaisiin hankintoihin
HSY on tuottanut kilpailutusohjeet ilmastollisesti kestäviä julkisia
hankintoja varten. Kilpailutusohjeissa on tarkasteltu lainsäädäntöön
kirjattuja edellytyksiä ympäristönäkökohtien huomioimiseksi
hankintaprosessin eri vaiheissa. Tutustu Hankintojen ympäristökriteerit
käsikirjaan.

EU-kukan kriteerit tietokoneille päivitetty
Uusia kriteereitä voi hyödyntää tarjouskilpailun kriteereissä. Tiettyä
merkintää ei kuitenkaan saa tuotteilta vaatia. Uudet kriteerit löydät täältä.

Motiva päivitti energiatehokkaiden IT-laitteiden
hankintaohjeen
Ohjeistus neuvoo kokonaistaloudellisten IT-laitehankintojen suunnittelussa
ja kilpailutuksessa. Tutustu hankintaohjeeseen.

Energiatehokkaampia IT-ympäristöjä
EU:n PrimeEnergyIT -hanke edistää markkinoiden kehittymistä ja
kysyntää energiatehokkaille IT-ympäristöille. Hankkeessa on kehitetty
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elinkaarikustannusten huomioimisesta
hankintapolitiikassa,
8.12.2011. Kööpenhamina, Tanska.
Kutsutilaisuus.
Seminaari kestävien
rakennusmateriaalien hankinnasta,
14.3.2012 Vapriikki, Tampere.
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työkaluja (mm. hankintakriteereitä) ja palveluita julkisen sektorin ja
yritysten IT-hankinnoista ja palveluista vastaaville. Lue lisää.

Valmisteilla hankintaohjeita lääketieteellisille laitteille
EU valmistelee julkisen sektorin hankintaohjeita ympäristömyötäisille
lääketeknisille laitteille. Ohjeistuksia on luvassa sekä sähköisten ja
elektronisten laitteiden että muiden terveydenhuollon tarvikkeiden
hankintaan. Lisätietoa.
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