Motiva Hankintapalvelu

Jos tämä sähköposti ei näy kunnolla, klikkaa tästä

Motivan hankintapalvelu
Palvellaksemme teitä entistä paremmin hankintapalvelun internetsivut
uudistuvat syyskuussa. Ehdit vielä vinkkaamaan mitä tietoa sinä kaipaat
sivustolle. Lähetä ehdotus: hankintapalvelu@motiva.fi
Muistathan, että Hankintapalvelun Help Desk palvelee toimistoaikana
numerossa 0424 281 246.

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa seminaari
Koulutusseminaari on tarkoitettu ensisijaisesti KETS/KEO-kuntien ja
muiden julkisen sektorin organisaatioiden hankintahenkilöille.
Seminaarissa saa tuoreinta tietoa miten ajoneuvo- ja kuljetuspalveluiden,
erityisesti koulukuljetuspalveluiden, sekä IT-laitteiden hankinnoissa
energiatehokkuus sisällytetään hankintaprosessiin.
Paikka: Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere
Aika: 08.10.2012, klo 9.30–16.00
Ohjelma:
09.00
09.30
10.00
10.20
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Energiatehokkuus hankintaohjeessa
Esimerkkicase (HUS)
Mitä uutta IT-laitteiden ja palveluiden energiatehokkuudessa
Esimerkkicase (SYKE)
Lounastauko (omakustanteinen)
Energiatehokkuus ajoneuvohankinnoissa
Elinkaarikustannusten laskenta julkisissa hankinnoissa
Tauko
Energiatehokkuus kuljetuspalveluhankinnoissa
Kysymyksiä ja keskustelua
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Ajankohtaista
Verkostoidu ja liity Procura+
Turun kaupunki on liittynyt kestävien
julkisten hankintojen kansainväliseen
kampanjaan Procura+. Turun lisäksi
Suomesta kampanjassa on mukana
Helsinki, Espoo, Jyväskylä ja Lahti.
Lisätietoja (englanniksi) >>
Hankintapalvelun asiantuntijapalvelut
vahvistuivat elokuussa
Ympäristöinsinööri (AMK) Satu
Hyrkkänen vahvistaa Motivan osaamista
kestävien julkisten hankintojen
palveluiden kehittämisessä. Hänen
tehtävänsä liittyvät tuoteryhmäkohtaisen
ympäristötietopankin kehitykseen ja
julkisten hankintojen yhteistyöprojekteihin.
Satu on aiemmin työskennellyt
vastaavanlaisissa tehtävissä FCG Finnish
Consulting Group Oy:ssä.
Kestävän julkisen hankinnan
edelläkävijä -palkinto
Motivan järjestämään kilpailuun voi
ilmoittaa julkishallinnon toimijan, joka
hankinnoillaan pyrkii edistämään
kestävää kehitystä. Voittajan valitsee
raati, joka koostuu niin julkishallinnon
organisaatioista kuin elinkeinoelämän
edustajista. Voittaja julkistetaan Kestävien
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Seminaari on maksuton. Tervetuloa!
Ilmoittaudu tästä >>

Osaamista kestäviin hankintoihin
Baltic GPP (Green Public Procurement) –hankkeen tavoitteena on lisätä
julkisen sektorin hankintaosaamista Itämeren alueen maissa.
Jos olet halukas kasvattamaan osaamistasi kokonaistaloudellisista ja
ympäristöä huomioivista hankinnoista tai kiinnostunut kunnan
ympäristötavoitteiden saavuttamisesta hankintatoiminnan avulla, tutustu
Baltic GPP -hankkeeseen tästä (englanniksi) >>.
Tilaamalla hankkeen uutiskirjeen pysyt ajan tasalla tulevista koulutuksista,
koulutusmateriaaleista ja hankintatapahtumista. Löydät myös
naapurimaiden esimerkkejä edistyksellisistä ja onnistuneista
hankinnoista. Tutustu Baltic GPP uutiskirjeeseen >>

Hankintakriteerit ja tehokkaimmat tuotteet samassa palvelussa
Motivan ylläpitämä Topten-Suomi -palvelu kokoaa tietoa markkinoiden
tehokkaimmista tuotteista ja tarjoaa samalla valmiit hankintakriteerit niin
julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoille. Sivuston uusi pakettiauto tuoteryhmä on erityisesti kuljetuspalveluja kilpailuttavia tahoja kiinnostava.
Palvelusta löytyy tuotetietoa myös monista muista laitteista ja tuotteista.
Topten-Suomi on osa eurooppalaista EuroTopten MAX -hanketta, jota
rahoittavat EU:n IEE-ohjelma sekä Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö.
Palvelun tuottaa Motiva Oy. Topten-Suomi löytyy verkosta osoitteesta:
www.topten-suomi.fi
Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Kirsi-Maaria Forssell
puh. 0424 281 209, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

Uutta EU:sta:
Rahoitusta eko-innovaatiohankintoihin ja
verkottumiseen.
Motiva etsii kiinnostuneita hankintayksiköitä ja partnereita mukaan
rahoitushakuun. Rahoitusta myönnetään eri maiden väliselle
edelläkävijöiden verkottumiselle ja eko-innovaatiohankinnan suunnittelulle
-  jopa investoinneille!
Seuraavat alat ovat ensisijalla haussa: kuljetukset, jäteveden käsittely,
jätteen uudelleenkäyttö ja kierrätys, kemikaalit, bio-pohjaiset tuotteet,
terveydenhuoltotuotteet sekä energiatehokkaat komponentit.
Tietoa hausta >>
Lisätietoja:
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julkisten hankintojen tilaisuudessa
alkuvuodesta 2013. Lisätietoja on tulossa
Hankintapalvelun verkkosivuille.
Perehdy yhteiskuntavastuuseen CSRkompassi-sivuilla
Uusi sosiaalisesti vastuullisia julkisia
hankintoja koskeva osio on julkaistu työja elinkeinoministeriön ylläpitämälle CSRkompassi-verkkosivustolle.
Lue lisää >>

Tapahtumakalenteri
Tervetuloa Kuntamarkkinoille
tapaamaan asiantuntijoitamme
Kuntatalossa järjestettävä kunta-alan ja
koko julkisen hallinnon päättäjäfoorumi
järjestetään tänä vuonna 12.-13.9.
Motivan neuvontapalveluista kuulet
tarkemmin "Ajankohtaista julkisissa
hankinnoissa" -seminaarissa 13.9. klo
11.15 (huone 1.6., 1. krs).
Motivan osasto H6 sijaitsee Kkerroksessa. Käyntiosoite on tapahtuman
aikana Alppikatu 1. Motivan
näyttelyosaston pääteemana on kuntien
energiatehokkuus, hankinnat, alueellinen
kuluttajien energianeuvonta ja uusiutuva
energia.
Ekohankintaverkoston kokous
Ekohankintaverkosto on kaupunkien
perustama yhteistyöverkosto, joka
keskittyy ympäristöasioiden
huomioimiseen hankinnoissa.
Seuraava kokous järjestetään 29.10.
Helsingissä.
Lisätietoja:
Elina Ojala, Motiva, elina.ojala@motiva.fi
Perttu Pohjonen, Helsingin kaupunki,
perttu.pohjonen@hel.fi
Energiatehokkaat kuljetuspalveluiden
julkiset hankinnat tilaaja - toimittaja
tilaisuus järjestetään Tampereella
(Vapriikki) ke 7.11. Tarkka ohjelma
vahvistuu lähiviikkoina.
Merkitse päivä kalenteriin!
Liikkujan viikko
Kansainvälistä Liikkujan viikkoa
vietetään 16.–22.9.
Tutustu Liikkujan viikkoon tästä >>

Motiva Hankintapalvelu
johtava asiantuntija Isa-maria Bergman
puh. 0424 281 246, isa-maria.bergman@motiva.fi

Viikko 41 = Energiansäästöviikko
Liity mukaan lokakuussa vietettävään
energiansäästöviikkoon. Käy katsomassa
ilmoittautuneet ja ilmoittaudu mukaan >>

Ajankohtaista EU:n kestävien julkisten
hankintojen kriteereistä
Ehdotus maalien ja lakkojen hankintakriteereistä on tällä hetkellä
lausuntokieroksella. Linkki lausuntoon >>
Kommentteja voi lähettää Motivalle 20.9.2012 mennessä osoitteeseen
hankintapalvelu@motiva.fi

Saitko uutiskirjeen jatkolähetyksenä?
Tilaa täältä>>, niin saat sen jatkossa automaattisesti!

Motiva Oy | PL 489, 00101 HELSINKI | Puhelin 0424 2811 | Faksi 0424 281 299 | www.motiva.fi
Osoitelähde: Motivan asiakasrekisteri. Jos et vastaisuudessa halua sähköisesti
tietoa Motivasta, ole ystävällinen ja klikkaa tästä ja lisää viestiin yhteystietosi.
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