Liikenteen tilaajien ja tarjouksia tekevien hankintapäivä
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Kohderyhmä
•
•

Liikenteenharjoittajat ja tarjousten tekemiseen osallistuvat ja vastaavat henkilöt.
Liikennepalvelujen hankintoihin ja tarjouspyyntöjen tekemiseen osallistuvat ja vastaavat
henkilöt esimerkiksi kunnista ja ELY-keskuksista.

Tarkoitus ja tavoitteet
•
•

•

Edistää liikenteen hankintojen kilpailuttamista, laadukkaiden hankintojen, tarjouspyyntöjen
ja tarjousten tekemistä ja sujuvaa hankintaprosessin läpivientiä
Kannustaa tilaajia ja liikenteenharjoittajia tiiviimpään vuoropuheluun hankintojen
valmistelussa, jotta liikenteenharjoittajien tietotaito liikenteen suunnittelusta ja
toteutusmahdollisuuksista saataisiin käyttöön.
Saada käytännöllistä tietoa joukkoliikenteen hankintamenettelyihin liittyvistä asioista sekä
hankinnasta vastaavan, että tarjouksia tekevien yritysten näkökulmasta

Koulutuksen tiivistelmä
Hankintapäivässä syvennytään tilaajan ja tarjoajan näkökulmasta joukkoliikenteen
hankintamenettelyjen ja tarjouskilpailujen sääntelyn kautta tärkeimpiin hankintavaiheisiin kuten
valmisteluun, kohteen vaatimuksiin ja parhaan tarjouksen valinnan vertailutekijöihin.
Kuulemme myös hankintayksikön edustajan kokemuksia ja näkökulmia liikennepalvelun
hankintoihin.
Joukkoliikenteen hankinnat on tehtävä hankintalakien tai EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA)
ja liikennepalvelulain mukaisesti. Joukkoliikenteen sääntelyä tukee ja ohjaa oikeuskäytäntö,
joten koulutuksessa käsitellään ajankohtaisia joukkoliikennekilpailutusten oikeustapauksia
(markkinaoikeus, KHO).
Hankintapäivä on käytännönläheinen ja keskusteleva, jossa vastauksia, ratkaisuja, työkaluja ja
uusia näkökulmia aiheeseen haetaan ja saadaan kouluttajan ja osallistujien omien
kokemuksien ja esimerkkien kautta tilaajien ja tarjoajien tarpeisiin.

OHJELMA 9.00 – 16.00
9.00

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet
Tunnista joukkoliikenteen hankinnat ja hankintamenettelyt
•
Joukkoliikenteen järjestämismallit
o julkiset hankinnat
o käyttöoikeussopimukset
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•

Joukkoliikenteen hankintoihin sovellettavat säännökset ja kynnysarvot
o hankintalait, PSA, laki liikenteen palveluista

Hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaihe
• Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu hankintayksikön ja toimittajien välillä
o liikenteenharjoittaja kannusta ja tue valmistelussa
• Määritä hankinnan tarve ja hahmota ratkaisu
o teknologian hyödyntäminen
o turvallisuus ajon aikana
• Tilaaja saa mitä oikeasti tarvitsee ja liikennöitsijä tietää mitä ja miten on tarjottava
Tarjouspyyntö – vaatimusten selkeys
•
•
•
•
•

Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset ja poissulkemisperusteet
Hankinnan kohteen vaatimukset kalustolle, kuljettajalle, asiakaspalvelulle jne.
o tunnista syrjivät vaatimukset
o tarjouskohteet (osatarjoukset)
Tarjouksen valinta- ja vertailuperusteet - miten paras tarjous valitaan?
Tarjoushinta
o mitä sisältyy kannattavan tarjoushinnan laskemiseen?
Sopimusehdot

Hankintayksikön kokemuksia ja näkökulmia liikennepalvelun hankintaan
•

Hallintojohtaja Esa Siikaluoma, Mäntsälän kunta

12.00 - 13.00 Lounas
Hankinnasta ilmoittaminen HILMA – tarjoaminen sähköisesti
•
•

Miten tarjota sähköisissä kilpailutusjärjestelmissä
Tarjouspalvelu.fi -järjestelmän yleisesittely ja käytön harjoittelua

Tarjousvaihe
•
•

tarjouksen laatiminen, käsittely ja vertailu
tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintapäätös ja muutoksenhaku
•
Hankintapäätöksen perusteluvelvollisuus ja tiedoksianto
•
Milloin tarjoajan kannattaa vaatia hankintaoikaisua ja/tai tehdä valitus?
Sopimuskausi
•
•
•
•
•
16.00

Pelisäännöt sopimuskaudella
Kuljetuspalvelusopimuksen sisällöstä
Milloin sopimusta saa ja ei saa muuttaa sopimuskaudella?
Sopimussakosta - mitä ehtoa vahvistaisit sopimussakolla?
Mikä motivoi liikenteenharjoittajia kehittämään sopimusta sopimuskaudella
(kumppanuuselementti)

Tilaisuuden päättäminen
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