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Beredare: Elina Nissinen, planläggningsarkitekt, tfn 0404892115 och
upphandlingschef Antti Tieva, tfn 040 488 2850
Ansökan om inrättandet av en nationalstadspark kräver att en
förutredning genomförs och den utgör det mest centrala innehållet i
ansökan. Med hänsyn till uppdragets innehåll är det motiverat både
funktionellt och ekonomiskt att beställa arbetet som direktupphandling
från företaget konsulttjänsten Viher-Arkki i Karleby.
Konsulttjänsten Viher-Arkki / Hanna Tajakka har genomfört en
motsvarande utredning för staden Kotka. Dessutom är Tajakka för
närvarande koordinator för behovsutredningen gällande Tammerfors
nationalstadspark.
Som referensmaterial: offert, beskrivning av innehållet i arbetet och
länkar till referenser
Konsulttjänsten Viher-Arkki /Hanna Tajakka har till sitt förfogande ett
omfattande kontextuellt bakgrundsmaterial och befintligt samarbete
med Nätverket för nationalstadsparker, samt ett tillstånd att använda
information som samlats in från nätverket av nationalstadsparker i
samband med Kotka- och Tammerforsprojekten. Nedan finns de
undersökningar som har gjorts under de två senaste åren:
- Enkät gällande nationalstadsparkens verkningsfullhet, betydelse och
marknadsföring för städer som fått nationalstadsparksstatus 2014.
- Enkät till städer som befinner sig i beredningsskedet för en
nationalstadspark gällande processen för en nationalstadspark
(delaktighet, information, resursering, bedömda fördelar och
utmaningar) 2014
- Näringslivsenkät till näringslivschefer och regionala handelskammare i
städer som fått nationalstadsparksstatus 2015
- Enkät om markanvändning och fastighetsfunktioner till
chefer inom markanvändning och fastighetsskötsel i städer som fått
nationalstadsparksstatus 2015
- Enkät gällande skötsel- och nyttjandeplanen om genomförandesätten
för skötsel- och nyttjandeplanen
färdigställs i juni 2015.
Den lokala aspekten utgör en betydande ekonomisk nytta med tanke
på arbetet i förutredningsskedet och dess flexibilitet. Arbetet omfattar
terränggranskningar, där den lokala aspekten och lokalkännedom
medför en betydande fördel. Arbetet omfattar
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regelbundet arbete tillsammans med styrgruppen och
planeringsgruppen för förutredningen där konsultens närvaro
förutsätts samt evenemang för allmänheten. Synergin med det lokala
museet är också central (K.H.Renlunds museum - – Mellersta
Österbottens landsbygdsmuseum).
Anskaffningens totala värde underskrider det nationella
tröskelvärdet, dvs. upphandlingslagen tillämpas inte på denna
upphandling. Därför är det mer upphandlingsjuridiskt friare att göra
en direktupphandling. Enligt stadens upphandlingsanvisningar ska
det också i detta fall finnas en hållbar motivering för
direktupphandling. På grundval av ovanstående finns det sådana
motiveringar, dessutom är det anbud som lämnats prismässigt
konkurrenskraftigt.
Stadsdirektören

Beslut

Stadsstyrelsen besluter
1

att godkänna konsulttjänst Viher-Arkkis offert.

2

att befullmäktiga stadens planläggningsarkitekt och
upphandlingschef att upprätta ett upphandlingsavtal
baserat på den givna offerten och detta.

Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget.

