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IPT
Hankinnan suunnittelu –työpaja 9.-10.5.2017
Tarjoajien valintaprosessi, Rami Tuokko Vison Oy

Tarjoajien valintaprosessi
Tilaajan
tavoitteiden
tunnistaminen

Tarvittavan
osaamisen
tunnistaminen

Vähimmäisvaati
mukset ja
valintaperusteet

Osallistumisilm
oitusaineiston
lähetys

Kokonaiskuva

Hankkeen
ominaisuudet

Vähimmäisvaati
musten,
valintaperusteid
en ja
vertailuperusteid
en
määrittäminen

Hankintailmoitus

Tilaajan
tavoitteet
Hankinnan
tavoitteet

Tilaajan
resurssit
Tarvittavat
resurssit ja
osaaminen

ESPD,
Osallistumisilmoit
uslomakkeet
(Yritysreferenssi
Avainhenkilöt,
referenssit)
Ohjeet

Avainhenkilöt

(Tarjouspyyntö)

Lähtötiedot ja tavoitteet

Tarjoajien
valinta

Vähimmäisvaati
musten
tarkastus
(vakuutukset +
selvitykset)
Pisteytys
Tarjoajien
valintapäätös

Hankinnan tavoite, vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet
Hankintailmoitus ja
tarjouspyyntö

Tilaajan
tavoitteet
hankkeelle

Tilaajan
tavoitteet
hankinnalle

Tarjoajien
vähimmäisvaa
timukset
ja valintaperusteet
&
tarjousten
vertailuperusteet

Neuvottelukutsut
ja
tarjousneuvottelut

Alustavat
tarjoukset
&
tarjousneuvottelut

Lopulliset tarjouspyynnöt ja tarjoukset

Lopulliset
tarjoukset
&
hankintapäätös

IPT-sopimus

Kannustinjärjestelmä

3

Parhaan tarjoajan valinta

Vähimmäisvaatimukset

Tarjoajien
valintaperusteet

Tarjousten
vertailuperusteet

▪ ESPD

Esimerkiksi

▪ Tiimin allianssikyvykkyys

▪ Tilaajavastuu

▪ Yritysten osaaminen

▪ Taloudellinen tilanne

▪ Tiimin / nimettyjen
henkilöiden

▪ Tiimin kyky tuottaa arvoa
rahalle

▪ Tekninen osaaminen
▪ Yritysreferenssit

▪ Osaaminen

▪ Tiimi / nimetyt henkilöt

▪ Referenssit

Soveltuvuus hankkeeseen

Tarjoajien valinta (3-4)

Mukaan vain sellaiset yritykset,
joilla on edellytykset onnistua
projektissa

Valinta
soveltuvuusvaatimukset
täyttävistä

▪ Palkkio

Parhaan tarjoajan valinta

Tilaajan tavoitteet toteutukselle
(case Suomenlinna)
Tavoite

Tavoite avattuna

Tunnelin elinkaarta
pidennetään hyvillä
toteutusratkaisuilla

•

Turvallisuustavoitteet
saavutetaan

•

•
•

•
•

Urakan suunnittelun ja
toteutuksen läpimenoaika
on mahdollisimman lyhyt

•
•
•

Toteutuksen ja lopputuotteen tekninen laatu on korkea (mm. materiaalit, kiinnikkeet, IV,
valumavesien ohjaus, Radon-pitoisuuksien alentaminen)
Teknisten ratkaisujen elinkaaren edullisuus on optimoitu (käyttöikä on mahdollisimman pitkä)
Varmistetaan tunnelin sujuva käyttö ja huolto sekä varmistetaan tietoliikenteen toimivuus
(jatkuvuus, useampi operaattori)
Mahdollistetaan hälytysajon pääsy turvallisesti ja nopeasti saareen toteutuksen aikana ja sen
jälkeen
Pidetään työturvallisuus korkealla tasolla toteutuksen ja ylläpidon aikana (esim. MVR-mittari,
tapaturmataajuus ym.)
Varmistetaan tunnelin yleisen turvallisuustason parantaminen, kulunvalvonta,
paloturvallisuus ja tunneliolosuhteet
Hankkeen prosessinohjaus mahdollistaa nopean ja luotettavan suunnittelun sekä tuotannon
Toimiva tiedonkulku, yhteistyö ja selkeät roolitukset ja vastuut mahdollistavat suunnittelun ja
tuotannon nopeuden/ tehokkuuden
Innovoimalla saavutetaan merkittäviä aikataulu- ja kustannussäästöjä (mm. urakka-aikaiset
logistiset innovaatiot)

Hankinnan tavoite
IPT-hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä tavoitteena
•
•
•
•
•
•

3-(4) tarjoajan valinta tarjouskilpailuun
Hankkeen kehittäminen tarjouskilpailun aikana
Joustava ja vuorovaikutteinen hankintaprosessi
Osapuolten integroiminen jo tarjouskilpailun aikana
Haastaa alan toimijoita uudenlaiseen toimintamalliin
Valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja
jolla on paras asiantuntemus ja osaaminen kehittää ja toteuttaa hanke
yhdessä tilaajan kanssa
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Ryhmittymältä edellytettävä osaaminen
ja resurssit
Palveluntuottajaryhmittymältä vaadittava osaaminen
•
•
•
•

Rakennusosaaminen (esim. rakennustekninen ja/ tai TATE)
Suunnitteluosaaminen (esim. arkkitehti-, pääsuunnittelu ja/tai rakennesuunnittelu)
Prosessiosaaminen (TVD, Lean, Last Planner, BIM, Tahtiaikatuotanto)
Muu osaaminen

Palveluntuottajaryhmittymältä vaadittavat henkilöresurssit (kiinnitys
osallistumisilmoitusvaiheessa tai tarjousvaiheessa)
•
•
•
•
•
•

25.10.2016

Projektipäällikkö (projektin johtamisesta vastaava)
Pääsuunnittelusta vastaava
Rakentamisesta vastaava
Suunnittelunohjauksesta vastaava
Kustannuksien hallinnasta vastaava
TVD-vastaava, BIM-vastaava yms.

Osaamiset toteuttajaryhmään
(case Raidejokeri)
Toteutus

Tilaaja

Toteuttaja

Hankkeen
parhaaksi

Rakentamisen johtaminen

x

Virtuaalinen rakentaminen (mallipohjainen rakentaminen)

x

Katu- ja infrarakentaminen

x

Ratarakentaminen

x

Ratasähkö- ja ratateknisten järjestelmien rakentaminen

(x)

x

Silta- ja muut taitorakenteet (lukuun ottamatta tunneleita)

x

(x)

Tunnelirakentaminen

(x)

x

Varikkorakentaminen

(x)

x

Pohjarakentaminen

x

Kunnallistekninen rakentaminen / johtosiirrot

x

Rakentamisen aikainen liikenteen ohjaus

(x)

x

(x)

Tarjoajien vähimmäisvaatimukset
Palveluntuottajaryhmittymän vähimmäisvaatimukset
• Ryhmittymää koskevat vaatimukset (Rakennusliike,
Suunnittelijat)
• ESPD-lomakkeen pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet.
• A: Soveltuvuus (Talouden toimijoiden henkilökohtainen tilanne ja
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
• B. Ehdokkaan taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset
• C: Ehdokkaan tekninen ja ammatillinen pätevyys;
▪ Yritysreferenssit
▪ Pätevyys ja laadunhallinta

• Tiimiä koskevat vaatimukset
• Avainhenkilöreferenssit
• Koulutus ja työkokemus

25.10.2016

• Taideyliopiston hanke: Markkinainfo
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Vähimmäisvaatimukset (Case
Raidejokeri)
C: Ehdokkaan tekninen ja ammatillinen pätevyys; avainhenkilöreferenssit
a) Projektin johtamisesta vastaavana toimiminen
•
•
•

1 KPL – Tehdyn rakentamistyön toteutunut laskutus 20.4.2012 jälkeiseltä ajalta on vähintään 20 milj. euroa
Henkilö on toiminut hankkeessa projektipäällikkönä
Sisältänyt ratarakentamista, kadunrakentamista, sillan tai tunnelin rakentamista tai henkilöliikenteen terminaalin
rakentamista

b) Kadunrakentamisen johtotehtävät
•
•
•
•

1 KPL – Tehdyn rakentamistyön toteutunut laskutus 20.4.2012 jälkeiseltä ajalta on vähintään 2 milj. euroa
Sisältää johtosiirtoja (poimitaan suunnittelijoiden valintaperusteista) ja pohjarakennusta
Koskee infrarakennusurakkaa kaupungin katualueella.
Projektipäällikkö, projektipäällikön varamies, työmaapäällikkö, työmaainsinööri....

c) Ratarakentamisen johtotehtävät
•
•
•

1 KPL – Tehdyn rakentamistyön toteutunut laskutus 20.4.2012 jälkeiseltä ajalta on vähintään 2 milj. euroa
Koskee radan (juna-, metro- tai raitiotieradan) päällysrakenteiden rakentamista.
Projektipäällikkö, projektipäällikön varamies, työmaapäällikkö, työmaainsinööri....

d) Suuret infrarakennuskohteet
•
•

▪

3 KPL – Tehdyn työn toteutunut laskutus 20.4.2012 jälkeiseltä ajalta on vähintään 20 milj. euroa
Sisältänyt ratarakentamista, kadunrakentamista, sillan tai tunnelin rakentamista tai henkilöliikenteen terminaalin
rakentamista
Jokainen referenssi on toisistaan erillinen toimeksianto

Tarjoajien valintaperusteet
Palveluntuottajaryhmittymän valintaperusteet
• Ryhmittymää koskevat valintaperusteet (Rakennusliike,
Suunnittelijat)
• Pisteytettävät yritysreferenssit
• Pätevyys tai laadunhallinta
• Arvioitavat kirjalliset tuotokset

• Tiimiä koskevat vaatimukset
• Pisteytettävät avainhenkilöreferenssit
• Avainhenkilöiden pätevyydet

Markkinoiden haastaminen
Miten hankinnan valintaperusteita ja tilaajan ja palveluntuottajien
vuorovaikutusta pitää kehittää arvontuoton ja tuottavuuden
parantamiseksi?

Tilaajat haastavat markkinoita
kehittymään
•
•

Haastavammat, tilaajan tavoitteita tukevat valintakriteerit
Yhteistyön ja allianssin toimintatapojen varmistaminen
kehitys- ja toteutusvaiheessa
•
•
•
•
•
•
•

Haastattelut
Kirjalliset kuvaukset
Tentit
Prosessiosaaminen
BIM-osaaminen
Lean osaaminen
Aikataulun ja kustannusten hallinta, TVD

Yhteenveto käsiteltävät ja päätettävät asiat
Asia
Hankintaprosessi

K/P

Tilaajan tavoitteet

K/P

Hankinnan tavoitteet

K/P

Tilaajan vaatimukset

K

K/P

P

Tilaajan resurssit ja vaatimukset
tarjouskonsortion osaamiselle

K

K/P

P

Markkinainfon sisältö

K/P

Valintaperusteet ja
vertailuperusteet

K/P

K

K/P

Kaupallinen malli

K

(K)

(K)

(K)

K/P

Sopimusmalli

K

(K)

K

(K)

K/P

Arviointiprosessi ja arvioijat

K

K/P

Tekniset asiakirjat

K

K/P

Hankintailmoitus

K

K/P
K

K/P

(K)

K/P

Tarjouspyyntö
Neuvottelukäytännöt

P

K

Vertailuperusteet (tarjousten
vertailu)
1. Allianssikyvykkyys
2. Arvoa Rahalle
1. Yhteistyön ja allianssin toimintatapojen varmistaminen kehitys- ja
toteutusvaiheessa
‐
‐
‐

Alihankinnat
Kaikkien allianssissa työskentelevien sitouttaminen toimintaperiaatteisiin ja yhteisiin tavoitteisiin
Allianssikyvykkyyden kehittäminen projektissa ja projektin eri vaiheissa

2. Tehokkaan toteutuksen varmistaminen
‐
‐

Keinot kustannustehokkaaseen toteutukseen kuitenkin huomioiden tilaajan tavoitteet
Konkretiaa kustannustavoitteen saavuttamiseksi (TVD, virtautus, hukan minimointi..?), mahdollisesti nostaen
jonkin muunkin keskeisen tavoitteen tarkempaan huomiointiin.

3. Virtuaalinen rakentaminen
‐

Mallipohjainen rakentaminen, liikennejärjestelyjen suunnittelu mallilla, toteumatiedon tuottaminen

4. Case-tehtävä
‐

Suunnittelijoiden suunnitelma-casen tapaan, jos tässä niin ei oteta erillään muihin.

3. Palkkio

