Päätöspöytäkirja
Hankinta-asiat
Hallinto- ja kehittäminen
Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Tekninen ja

1 (2)
§ 1/2021
1563/02.08.00/2021

24.02.2021

ympäristötoimi

Kaupunkisuunnittelun visualisointi- ja vuorovaikutussovellus, jatkotilaus vuodelle 2021
Päätös
Päätin projektinjohtaja Mika Rantalan esityksestä tilata
kaupunkisuunnittelun visualisointi- ja vuorovaikutussovelluksen OpenCities
Planner Leppävaara-projektille jatkoa varten Bentley International Systems
Ltd:ltä 12.2.2021 tarjouksen perusteella ajalle 1.1.-31.12.2021 hintaan 18
989 € ilman alv.
Kustannukset maksetaan kustannuspaikan 49002 määrärahoista.
Selostus
Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen esikunta on pyytänyt
tarjousta Bentley International Systems Ltd:ltä kaupunkisuunnittelun
visualisointi- ja vuorovaikutussovelluksen OpenCities Planner -tilauksen
jatkamisesta 1 vuodella. Voimassa ollut sopimuskausi päättyy 31.12.2020.
Uusi sopimus on voimassa 1.1.2021-31.12.2021.
Kyse on selainpohjaisesta 3d -kaupunkisovelluksesta, jonka avulla
osallistutetaan asukkaat tai muut asiasta innostuneet aktiivisemmin oman
kaupunginosan kehittämiseen. Samalla tehostetaan
kaupunkisuunnittelukeskuksen viestintää käynnissä olevista
asemakaavamuutoshankkeista. Nykymalli sisältää tällä hetkellä KantaLeppävaaran, Karakallion ja Viherlaakson alueet.
Pilotin käynnistyessä suoritettiin vuonna 2014 hintatiedustelu
markkinaselvityksen perusteella kolmelle eri alan yritykselle. Tuolloin
ruotsalaista Agency 9 AB:tä ja heidän City Planner -ohjelmistoa Suomessa
edustanut Bionova Oy pystyi ainoana tarjouspyynnön saaneista yrityksistä
tarjoamaan kyseisen palvelun ja jätti tarjouksen. Suoritetun
markkinaselvityksen sekä teknisen- ja ympäristötoimen tietohallinnon
selvitysten mukaan markkinoilla ei edelleenkään ole vastaavaa WebGLteknologiaan perustuvaa selainpohjaista 3d-vuorovaikutussovellusta.
Bentley International Systems Ltd:en osti Agency 9 AB:n toiminnot
loppuvuodesta 2018. Ohjelman tilausta jatketaan näin ollen suoraan
ohjelmistoa tällä hetkellä edustavan Bentley International Systems Ltd:n
kanssa. Tilaus tehdään suorahankintana, koska suoritettujen tiedustelujen
mukaan vain kyseisellä toimittajalla on edellytyksiä jatkaa hankkeen
teknistä toteutusta tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Toimivalta
Teknisen ja ympäristötoimen toimialan esikunnan toimintaohjeen 5 §:n
mukaan hallinto- ja kehittämisjohtaja päättää toimialueensa tavara- ja
palveluhankinnoista, kun hankinnan veroton arvo alittaa 500 000 euroa.
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Soveltuvat oikeusohjeet
Laki julkisista hankinnoista
Espoon kaupungin hankintasääntö
Espoon kaupungin hankintaohje
Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta
myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen
päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Kivinen Harri
Hallinto- ja kehittämisjohtaja, Tekninen ja ympäristötoimi

Valmistelija / lisätiedot:
Rantala Mika J TYT-Esikunta
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Tiedoksi
Bentley International Systems Ltd

Liitteet

Bentley International Systems Ltd:n OpenCities Planner jatkotarjous
12.2.2021
Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

