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Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke)

IPT-hankkeen 4. Työpaja: Hankintaprosessi ja kilpailuttaminen 11-12.11.2014
Työpajan tavoite
Työpajan tavoitteena on kuvata vaativien yhteistoimintahankkeiden (IPT-hankkeet, integroidut
projektitoteutukset) hankintaprosessi ja kilpailuttaminen.
Työpajassa käydään läpi hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen liittyvät vaiheet ja
tehtävät:
- hankintamenettelyn läpivienti
- sopimukset ja kaupallisen mallin periaatteet
- osallistumishakemusten käsittelyn
- neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt
- neuvottelujen läpivienti ja neuvottelujen sisältö
- tarjouskilpailun ja tarjousten valintaperusteet ja pisteytys
Lisäksi työpajassa kuvataan jo käynnistyneiden hankkeiden neuvottelumenettelyjen läpivienti
ja niistä saatuja kokemuksia.
Työpajan ryhmätöissä suunnitellaan myöhemmin valittavien todellisten pilottihankkeiden hankintaprosessi ja kilpailuttamisen läpivienti ja tarjousten valinta. Lisäksi suunnitellaan ja tarkennetaan näihin hankintoihin sovellettavan kaupallisen mallin periaatteita
Aika

11-12.11.2014

Paikka

Kokoushotelli Gustavelund Oy, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA
puh. 09 273 751, sähköposti: sales@gustavelund.fi, www.gustavelund.fi

Osanottajat Espoon Tilakeskus-liikelaitos
Finavia
Gasum Oy
Helsingin kaupungin Tilakeskus
Helsingin yliopisto
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Liikennevirasto
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tampereen kaupungin Tilaajayksikkö
Tampereen kaupungin Tilakeskus
RAKLI ry
Vison Alliance Partners Oy
Lisätietoja

Jani Saarinen, p. 0400 625 670 / jani.saarinen@vison.fi
Ilpo Peltonen, p. +358505757633 / ilpo.peltonen@rakli.fi
Ilmoittautumiset työpajaan 31.10.2014 mennessä: http://www.vison.fi/lomake.html?id=4
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Ohjelmaluonnos
Tiistai 11.11.2014
8.00

Aamiainen Gustavelundin ravintolasalissa

9.00

Avaus ja johdatus työpajan aiheisiin
IPT-hankkeiden kaupallisen mallin periaatteet
‐ hinnan merkitys ja käyttö tarjouskilpailuissa
Kokemuksia allianssin hankintaprosessin läpiviennistä
‐ Naantalin voimalaitos, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
‐ Kainuun keskussairaala, Kainuun SOTE
‐ Koy Jyrkkälänpolun peruskorjaus, Turku
Neuvottelumenettely hankintamenettelynä
‐ neuvottelumenettelyn läpivienti ja neuvottelujen sisältö
‐ neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt
‐ Mika Pohjonen, Hannes Snellman

11.00

Johdatus ryhmätöihin (pilotit vahvistetaan myöhemmin)
‐ Jakomäen palvelukeskuksen uudelleenjärjestelyt ja rakentaminen
‐ Syvälahden koulun peruskorjaus
‐ Tampereen raitiotie

12.30

Lounas

13.15

Tarjoajien arviointi neuvotteluissa
‐ Jari Salo, partner, Juuriharja Consulting Group

13.45

Ryhmätyöt jatkuvat

15.30

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet
‐ Mika Pohjonen, Hannes Snellman

16.00

Päätös

Keskiviikko 12.11.2014
8.30

Aamiainen Gustavelundin ravintolasalissa

9.00

Yhteistoimintasopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet
‐ sopimuksen rakenne ja kaupallisen mallin soveltamisen periaatteet

9.30

Ryhmätyöt jatkuvat

12.00

Lounas

13.00

Ryhmätöiden purku
‐ pilottihankkeiden neuvotteluprosessin läpivienti ja tarjoajien valinta
‐ kaupallisen mallin soveltaminen ja hintaelementin käyttö
‐ kiteytys á 15 min
‐ kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
‐ jatkotoimenpiteet

15.00

Päätös ja IPT-hankkeen parhaaksi toimineen tiimin palkitseminen!

Ohjeet, hotelli ja aineistot:
‐ Kokoushotelli Gustavelund: http://www.gustavelund.fi/
‐ IPT-hankkeen aineistot: http://www.ipt-hanke.fi

