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Yrittäjä, ota hankintakalenteri
aktiiviseen käyttöön
Tiedot päivittyvät nyt kuukausittain
Kouvolan kaupungin tavoitteena on tiedottaa hyvissä ajoin tulevista hankinnoista ja
tarjota yrityksille mahdollisuus aloittaa keskustelut tulevan sopimuksen sisällöstä
hankintaa valmistelevan asiantuntijan kanssa ennen tarjouspyynnön julkaisua.
Suunnitteilla olevat hankinnat ja voimassa olevat vuosisopimukset näet
hankintakalenterista. Jos löydät sinua kiinnostavan hankinnan, ota yhteyttä
kalenterissa nimettyyn henkilöön. Tietoja päivitetään kerran kuukaudessa. Linkki
hankintakalenteriin.

Markkinavuoropuhelu
erityislasien hankinnasta
28.10.
Kouvolan kaupunki on valmistelemassa
kilpailutusta erityistyölasien hankinnasta
kaupungin henkilöstölle 1.1.2020 alkaen.
M arkkinavuoropuhelu Kinnossa 28.10. klo
14 - 16. Ilmoittautuminen tästä.

Kimolan kanavasta kilpailutuksia talven aikana
Kimolan kanava tulee käyttöön kesäkuussa 2020. Kanavan liikenteeseen liittyen
Kouvolan kaupunki kilpailuttaa syksyn ja talven aikana Voikkaan alueelle tulevien
venesatamien hankintoja. Näitä ovat mm. veneväylien ruoppaukset ja laiturit,
kadunrakennus ja muut infratyöt sekä venesatamien ylläpitoon liittyvät palvelut.
Tiedotamme tulossa olevista vuoropuheluista ja kilpailutusprosessien etenemisestä
hankinta-asiamiespalvelun Facebook-sivuilla.
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TAPAHTUMA- JA
LUKUVINKKEJÄ
KEINO täydentää
hankinta-asiamiehen
tehtävää, tukea kestäviin
ja innovatiivisiin
hankintoihin. Lue lisää...
Soteuttamosta uusia
keinoja SoTeHy
liiketoiminnan
markkinointiin 7.11. Lue
lisää...

HILMA uudistuu vuodenvaihteessa
Hilma eli valtion hankintailmoitukset.fi-palvelu uudistetaan palvelemaan eri
käyttäjäryhmiä entistä paremmin. Uudistettu Hilma on tarkoitus ottaa käyttöön
viimeistään 1.1.2020. Yritykset saavat Hilma-palvelusta reaaliaikaista tietoa käynnissä
olevista kilpailutuksista ja ennakkotietoa tulevista kilpailutuksista. Ohjenuorana
uudistuksessa ovat avoimuuden lisääminen, käyttäjälähtöisyys sekä jatkuva kehitys.
Projektia vetää Hansel. Uudistustyöhön osallistuvat myös työ- ja elinkeinoministeriö,
valtiovarainministeriö, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ja useat muut toimijat.
Hilmaan pääset tästä.

Kaupunki kilpailuttaa
Purku-urakka Puistomaan päiväkodista.
Näyttö 8.10. klo 9-11, tarjous 15.10.2019
klo 13 mennessä. Lisätiedot täältä.
Kalalammen rakentamisurakka
Lehtomäessä. Tarjous 25.10. klo 13
mennessä. Lisätiedot täältä.

Käänteisen kilpailutuksen edut ja haasteet
Käänteinen kilpailutus tunnetaan myös nimillä ranskalainen urakka ja
kiinteähintainen kilpailutus. Käänteisessä kilpailutuksessa hankinnan enimmäishinta
on määritelty etukäteen eli hinnoilla ei kilpailla. Hankintojen kilpailuttamiseen
käänteisesti liittyy kiistattomia etuja, mutta myös moninaisia haasteita.
Parhaimmillaan käänteisen kilpailutuksen keinoin voidaan tavoittaa loppukäyttäjien
todelliset intressit heitä tyydyttävällä tavalla, säästää kustannuksia ja kehittää uusia
innovatiivisia ratkaisuja. Säästöjä syntyy, kun laatuun on panostettu ja hankinnalle
asetettavassa enimmäishinnassa voidaan jo valmiiksi huomioida hankintaan liittyvät
elinkaarikustannukset ja jatkohankintahinnat. Koska vertailu tapahtuu
laatuperustein, tarjoajien täytyy kiinnittää erityistä huomiota hankinnan laatuun ja
käyttää siinä hyväkseen koko osaamistaan. Kun tarjoaja laittaa kaikkensa peliin,
syntyy herkästi innovaatioita, jotka hankintayksikkö saa ikään kuin kylkiäisenä.
Käänteisestä kilpailutuksesta hyötyvät siis niin tilaaja, tarjoaja kuin hankinnan
loppukäyttäjäkin.
Haasteet liittyvät ennen kaikkea siihen, ettei oikean hinnan asettaminen ole aina
yksinkertaista. Se vaatii markkinakartoitusta ja hyvää käsitystä vallitsevasta
hintatasosta. M yös laatukriteerien asettamista käänteisen kilpailutuksen yhteydessä
pidetään haasteellisena.
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Hankinta-Suomi yhteistyöllä uutta hankintastrategiaa
Julkisten hankintojen strateginen merkitys on tiedostettu pitkään. Ilmastonmuutos,
kilpailukyky, työttömyys ja harmaa talous ovat esimerkkejä ilmiöistä, jotka vaikuttavat
monen kansalaisen ja organisaation arkeen. Valtiovarainministeriö on 5.9.2019
asettanut Vaikuttavat julkiset hankinnat-toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi), joka
toimeenpanee hallitusohjelman julkisiin hankintoihin liittyviä linjauksia ja tavoitteita.
Hallitusohjelmassa julkisille hankinnoille asetetaan lukuisia tavoitteita liittyen mm.
kestävään kehitykseen, innovaatioihin, sosiaaliseen työllistämiseen, kotimaisen ruuan
asemaan ja teknologiseen kehitykseen. Tutustu toimenpide-ohjelmaan tästä.

Värikästä syksyä kaikille!
Marita Melkko
Hankinta-asiamies
p. 020 615 5039
marita.melkko@kinno.fi
Vartiotie 4, 45100 Kouvola
www.kinno.fi/hankinta-asiamiespalvelu

Kouvola Innovation Oy
Kouvolan seudun
kehittämisyhtiö
Paraatikenttä 4, 45100
Kouvola

Kouvola Innovation Oy

Kouvola Innovation Oy
Tietosuoja »

3/3

VisitKouvola

Railforum

En halua uutiskirjettä jatkossa »

