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§ 71 INFRAPALVELUJEN SEUTUYHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN, NYKYTILAKARTOITUS -HANKINTAPÄÄTÖS

Tampereen kaupunkiseudun strategia sisältää otsikon ”Hyvinvoiva yhteisö” -alla toimenpiteitä vuosille 2017-2020. Sitä toteuttamaan on laadittu hyvinvointipalvelut ja infrapalvelut yhdistävä HypaInfra -kehittämisohjelma. Yksi ohjelman toimenpiteistä kuuluu: ”Tehdään esiselvitys
kuntien infrapalvelujen yhteistyömahdollisuuksista”. Työ tehdään ulkopuolisena ostopalveluna.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyysi 31.8.2018 tarjouksia
”Infrapalvelujen seutuyhteistyön syventäminen” -nykytilakartoituksen
toteuttamiseksi. Tarjoukset tuli jättää 18.9.2018 klo 15.00 mennessä.
Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.tampereenseutu.fi/tarjoukset sekä pyyntö kohdennettiin viidelle eri yritykselle, jotka olivat Ramboll Oy, FCG Oy, KPMG, Springadvisor Oy ja Broadscope. Näistä määräaikaan mennessä jättivät tarjouksensa Ramboll Oy, FCG Oy, KPMG ja
Springadvisor Oy ja ne hyväksyttiin tarjouskilpailuun.
Tarjouspyynnön kohteena oli 1) selvittää kaupunkiseudun kuntien tämänhetkiset tavat järjestää infrapalvelut (yhdyskuntatekniikka, tilapalvelut, rakennusvalvonta). On tärkeää, että tämä selvitys pitää sisällään
yhdyskunta- ja tilapuolella koko kunnan toiminnan, myös ns. tilaajan tai
hallinnon. 2) Lisäksi työssä tulee selvittää ko. palvelujen kaupunkiseudun kuntien välisen yhteistyön nykytila ja ehdottaa, miten yhteistyötä
on tarkoituksenmukaista syventää kuntien kesken. 3) Työssä tulee myös
kuvata, millaisia palvelujen järjestämistapoja ko. sektorilla Suomessa on
ja onko tehty näihin palveluihin liittyviä kuntien välisiä yhteistoimintaratkaisuja tai -malleja.
Tarjouksia arvioi hankkeen ohjausryhmänä toimiva kaupunkiseudun infrapalvelujen työryhmä, jolle pohjaesityksen valinnasta ja laatupisteytyksen tarjouspyynnössä esitettyjen pisteiden perusteella valmisteli kaksi
työryhmän jäsentä Sakari Suominen, Tampereen Infraliikelaitoksen toimitusjohtaja ja Ritva Asula-Myllynen, Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäälikkö. Työn kokonaishinta oli annettu tarjouspyynnössä
(20 000 €, alv 0 %) ja valintaperusteena käytettiin laatua siten, että
työstä vastaavan projektipäällikön osalta osuus oli 50 % ja työsuunnitelman osalta 50 %. Tarjouskilpailun voitti KPMG ja infrapalvelujen työryhmä päätti kokouksessaan 20.9. esittää työn tekijäksi ko. yritystä.
Työstä laaditaan tilaajan ja toteuttajan välille toimeksiantosopimus.
Liitteet:
- arvioinnin yhteenveto
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Vs. Seutujohtaja päätti
että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ”Infrapalvelujen seutuyhteistyön syventämisen nykytila” -kartoitus tilataan KPMG:ltä hintaan 20 000 € (ALV 0 %)
että kustannukset katetaan kustannuspaikalta 606100/seutuyksikkö ja
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on
allekirjoitettu.

Juhani Pohjonen
Vs. Seutujohtaja
Ilmoitus.

Tarjouksen jättäneet

Lisätietoja.

Ritva Asula-Myllynen, infrapalvelujen kehittämispäällikkö, 050 463 0732
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

Tarjousten vertailu 20.9. arvioitsija 1., vertailutekijät

Pisteet
SPRING- BROADFCG KPMG RAMBOLL ADVISOR SCOPE

1. Projektipäällikön ammattitaito ja työkokemus, painoarvo 50 %
Kunta-alan tuntemusta infrapalveluista (yhdyskuntatekniikka, tilapalvelut, rakennusvalvonta), 1 p.

max 3

ei tarjousta

Ymmärrystä infrapalvelujen kuntayhteistyöstä , 1 p.
Kokemusta kunta-alan infrapalvelujen nykytilaselvityksistä, 1 p.
2. Työsuunnitelman kuvaus, painoarvo 50 %

max 3

Selkeästi kuvattu, tarjousta vastaava, konkreettinen kokonaisuus, 3 p.
Tarjousta vastaava, pääosin konkreettisella tasolla, 2 p.
Tarjousta vastaava, pääosin yleisellä tasolla, 1 p.
VERTAILUPISTEET LAADULLE
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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 3.10.2018
Päätös on lähetetty sähköpostilla 3.10.2018
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.

