Motiva Hankintapalvelu

Jos tämä sähköposti ei näy kunnolla, klikkaa tästä

Motivan hankintapalvelu
Palvellaksemme teitä entistä paremmin hankintapalvelun internetsivut
uudistetaan kokonaisuudessaan. Kerro, mitä tietoa sinä kaipaat sivustolle
tai vinkkaa ehdotuksia hankintapalvelu@motiva.fi
Huom! Hankintapalvelun Help Desk palvelee toimistoaikana numerossa
0424 281 246 - paitsi heinäkuussa, jolloin lomailemme.

Kestävät rakennusmateriaalit julkisissa
hankinnoissa seminaari
- Tampere 31.5.2012
Seminaariin kokoontui nelisenkymmentä kuulijaa niin kunnista kuin
yrityksistä kuulemaan kestävän rakentamisen problematiikasta.
Tavoitteena oli antaa kuulijoille kokonaiskuva siitä, millä edistetään
kestävää rakentamista sekä rakennustuotteiden että koko
rakennushankkeen näkökulmasta. Kuuntelijoilla oli myös mahdollisuus
kysyä ja antaa vinkkejä omista kokemuksistaan rakennusprojekteista.
Lue lisää ja tutustu esitysmateriaaleihin >>

Ekohankintaverkosto aktivoituu
Ekohankintaverkosto on kaupunkien perustama yhteistyöverkosto, joka
keskittyy ympäristöasioiden huomioimiseen hankinnoissa. Toiminnan
lähtökohtina ovat kaupunkien omat tarpeet ja käytännönläheinen toiminta.
Verkoston seuraavaa kokoontumista suunnitellaan syksylle 2012.
Lisätietoja saatavilla piakkoin!
Elina Ojala, Motiva, elina.ojala@motiva.fi
Perttu Pohjonen, Helsingin kaupunki, perttu.pohjonen@hel.fi
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Ajankohtaista
VTT käynnistää innovatiivisten
hankintojen kehittäjäklubin
Jäseniksi haetaan näkemyksellisiä ja
rohkeita edelläkävijöitä valtion ja kuntien
organisaatioista. Toiminta käynnistetään
VTT:n johtaman Procu-Inno tutkimushankkeen puitteissa.
Lisätietoja:
Ville Valovirta, 050 354 3280
ville.valovirta@vtt.fi
Johanna Leväsluoto, 040 162 5875
johanna.levasluoto@vtt.fi
EcoProcura 2012 konferenssi
Kansainvälinen kestävien hankintojen
konferenssi pidetään syyskuussa
Ruotsissa, Malmössä. Hankintapavelun
kautta on mahdollisuus saada tukea
matkakustannuksiin. Toimi nopeasti!
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä isamaria.bergman@motiva.fi tai puh. 0424
281 246.
Lisätietoja konferenssista >>

Tapahtumakalenteri

Motiva Hankintapalvelu

Hankintojen oikeustapauksia:
Hankinnan vaatimukset tulee olla oikeassa suhteessa
tavoiteltavan päämäärän kanssa
Tapaus: Kunnan tarjouspyynnössä vaaditut kelpiosuusehdot olivat liian
ankarat
Markkinaoikeus totesi, että hankitayksikön vaatima kokemus
tarjouspyynnön kaltaisista Suomessa toteutetuista hankkeista ei ollut
välttämätön, jotta hanke voitaisiin toteuttaa menestyksellisesti. Myös
muissa maissa toteutetut referenssit olisi pitänyt hyväksyä.
Ratkaisussa oikeus totesi myös, että vaatimus kokemuksesta
nimenomaan julkisen sektorin energiansäästöhankkeista on liian ankara,
sillä hankkeessa hyödynnetään yksityisen sektorin
energiatehokkuusosaamista ja kokemusta.
Lue tapauksen kuvaus ja markkinaoikeuden lausunto täältä >>

Ympäristömerkkien kriteerit avattava tarjouspyynnössä
Tapaus: Hankintayksikkö oli kahviautomaattien hoitosopimuksen
kilpailutuksen teknisissä eritelmissä vaatinut, että automaateissa
käytettyvä kahvi ja tee tulee olla EKO- ja/tai Max Havelaar merkkistä.
Lausunnossa EU:n tuomioistuin toteaa, että tiettyä merkkiä ei saa vaatia.
Merkki voi toimia todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintayksikön
on tarjouspyynnössä muotoiltava selkeästi, mitä ympäristö- tai laatumerkin
kriteereitä vaaditaan. Tarjoajilta ei voi edellyttää, että he selvittävät,
millaisista ominaisuuksista kussakin yksittäisessä hankinnassa on kyse.
Kyseisessä tapauksessa hankintayksikkö oli täsmentänyt asiaa
tiedonannossa tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen. Tuomioistuimen
mukaan tämä ei kuitenkaan ole riittävä tapa, vaan kriteerit on määriteltävä
selvästi jo tarjouspyynnössä.
Tuomioistuin tuki ensimmäistä kertaa tuotteiden tuotantotapaan liittyvien
sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta hankintasopimuksessa.
Lue tuomioistuimen lausunto täältä kokonaisuudessaan >>
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Energiatehokkuus julkisissa
hankinnoissa
Erityisesti energiatehokkuussopimuksen
solminneiden kuntien julkisille hankkijoille
suunnattu koulutustilaisuus pidetään
Tampereella 8.10. Paikkana Scandic
Tampere City. Tarkempi ohjelma ilmestyy
elokuussa.
Energiatehokkaat kuljetuspalvelut
Motiva järjestää energiatehokkaat
kuljetuspalveluiden julkiset hankinnat
tilaaja - toimittaja tilaisuuden Tampereella
(Vapriikki) ke 7.11.
Merkitse päivä kalenteriin!
Motiva mukana Kuntamarkkinoilla
Tule tutustumaan tarkemmin Motivan
neuvontapalveluista "Ajankohtaista
julkisissa hankinnoissa" -seminaariin
13.9. klo 11.15 (huone 1.6., 1. krs).
Liikkujan viikko
Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään
vuosittain 16.–22.9. Viikon kampanjavideo
julkistetaan 18. syyskuuta
tiedotustilaisuudessa Helsingissä.
Esimakua saa jo kampanja-tiiseristä, joka
on nähtävissä Liikkujan viikon
verkkosivuilla.
Ilmoittaudu Energiansäästöviikolle!
Ilmoittautuminen on käynnistynyt
uudistuneilla energiasäästöviikon
verkkosivuilla. Tarjoamme viettäjille
entistä enemmän näkyvyyttä ja
mahdollisuuksia kampanjan viestintään.
Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa,
sillä syksyn tullen viikko 41 yllättää.
Ilmoittaudu mukaan >>
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