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59 § TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUTUOPISTOJEN RAKENNE- JA TOIMINTAUUDISTUSTEN
ARVIOINTI
Vuoden 2018 yhdeksi talousarviotavoitteeksi hyvinvointipalvelujen työryhmälle on asetettu, että seutuopistojen (Pirkan opisto ja Tampereen
seudun opisto) rakenne- ja toimintauudistuksen vaikutukset arvioidaan
ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Arvioinnissa huomioidaan Kangasalan
kunnan opistoratkaisu osana Valkeakoski-opistoa sekä Oriveden opisto.
Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tulee työssään tuottaa tietoa edellä
mainittujen Pirkan opiston ja Tampereen seudun työväenopiston nykytilasta (toimintatiedot), taloudellisista vaikutuksista ja niiden muutoksista kahden seutuopiston toiminta-aikana, keskeisistä kansalaisopistotoimintaan vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista sekä kuvata
vaihtoehtoiset toimintamallisuositukset tuleville vuosille.
Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa ja seudun nettisivuilla sekä lähetettiin suoraan joillekin mahdollisille tarjoajille. Tarjouksensa hankkeesta 8.6.2018 mennessä jättivät FCG Konsultointi Oy ja Hallintoakatemia Oy. Kumpikin tarjous hyväksyttiin mukaan tarjouskilpailuun.
Tarjouspyynnön mukaan hyväksytyistä tarjouksista valitaan seuraavin
laadullisin kriteerein:
Työhön osallistuvat henkilöt (asteikko 1-5):
- Projektipäällikön ammattitaito ja työkokemus 35 %
- Työryhmän kokoonpano, ammattitaito ja työkokemus 35 % ja
- Työsuunnitelma (asteikko 1-5) 30 %
Arvioinnin suorittivat sivistysjohtaja Nina Lehtinen, kulttuuri- ja vapaaaikajohtaja Lauri Savisaari ja kehittämispäällikkö Satu Kankkonen. Kriteerien mukaan korkeammat pisteet sai FCG Konsultointi Oy. Pisteytyksen yhteenveto on liitteenä.

Liite:
- kokonaispisteytys
Vs. seutujohtaja päätti
että Tampereen kaupunkiseudun seutuopistojen rakenne- ja toimintauudistusten arviointi tilataan FCG Konsultointi Oy:ltä tarjouksen mukaiseen 24 500 euron (alv 0%) kokonaishintaan,
että kustannukset katetaan kustannuspaikalta 606100/seutuyksikkö,
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun sopimus on allekirjoitettu,
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että ohjausryhmänä toimii hyvinvointipalvelujen työryhmä ja
että hyvinvointipalvelujen työryhmä voi nimetä hankkeelle tarvittaessa
projektiryhmän.

Juhani Pohjonen
vs. seutujohtaja

Ilmoitus.

Tarjouksen jättäneet

Lisätietoja.

seutuassistentti Suvi Juntunen, 040 544 1591
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seutujohtajan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukselta, osoite:
Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere.
(Käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B)
tai sähköpostilla: kirjaamo@tampereenseutu.fi
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä tai 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on ollut nähtävillä 18.6.2018
Päätös on lähetetty sähköpostilla 18.6.2018
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi
Päätös on luovutettu asianosaiselle
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan klo 15.30 päättymistä.

