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Projektchef 
Ian Bergström 

Omedelbart 

…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

Nr 27 
Upphandling av konsultuppdrag naturinventering under 
vatten för Broutbytesprojektet 2017-2027, del 1  
ÅLR 2018/1018 
ÅLR 2017/2343 
135-138 I1

Beslöts, i enlighet med 9 § i Ålands landskapsregerings beslut (2015:52) 
gällande vissa upphandlingar och punkt 2.12.1 och punkt 1.2 i 
upphandlingsföreskriften, att anta anbudsgivare Alleco Ab:s anbud i 
rubricerad upphandling.  

Anbudsöppningsprotokoll daterat den 12.3.2018 och 
utvärderingsprotokoll daterat 26.3.2018 tecknas för kännedom. 
Protokollen blir offentliga efter att avtalet tecknats, tidigast 37 dagar 
efter att tilldelningsbeslutet skickats. 

Ansökan om ändring av beslut kan lämnas enligt bifogad 
besvärsanvisning. 

Kostnaderna påförs anslag 976000. 

Motivering  
För att kunna förutse projektets miljöpåverkan behövs 
naturvärdesinventeringar utföras även under vatten. 
Landskapsregeringen har inget ramavtal för dessa inventeringar vilket 
motiverar att upphandling av tjänsterna görs specifikt för projektet. 

Bakgrund 
De nuvarande broarna har både beständighets- och bärighetsproblematik 
och ingår i broutbytesprojektet 2017-2027. Genom avropet upprättas en 
del av det planeringsunderlag som behövs för att skapa förutsättningar 
för att genomföra projektet. Broarna måste ersättas för att säkerställa ett 
fortsatt säkert och fungerande trafiksystem. 

_______________________________________________ 
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Ålands landskapsregering 26.3.2018

Dnr: ÅLR2018/1018

Upphandling: Konsulttjänster – Naturinventeringar under vatten inom Broutbytesprojektet 2017-2027 del 1

Anbudsutvärdering
Enligt öppningsprotokoll har 4 st anbud inkommit inom anbudstiden och ett efter anbudstiden utgång. Anbuden 

har utvärderats enligt Upphandlingsföreskriften och sammanställs enligt nedan:

Anbudsgivare nr 1 Anbudsgivare nr 2 Anbudsgivare nr 3 Anbudsgivare nr 4

Kvalificering av anbudsgivaren Alleco AB

Medins havs och 

vattenkonsulter 

AB

AqquaBiota Water 

Research ABWR 

AB

WSP Sverige AB

Företagets omsättning [€/år] (minst 200 000 €/år) OK OK OK OK

Betalar företaget lagstadgade skatter och JA JA JA JA

sociala avgifter, ArpL (Finland)   [Ja / Nej] JA JA JA JA

Företaget uppnår kreditomdöme  [Ja / Nej] JA JA JA JA

1) överlämna en utredning som visar huruvida Konsulten är 

införd i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret 

samt i registret över mervärdesskattskyldiga, ifylld blankett 

SKV 4820 från Skatteverket i Sverige eller motsvarande 

från annat land samt 

OK

2) överlämna ett handelsregisterutdrag, registreringsbevis, 

F-skattebevis eller motsvarande från annat land.
OK

3) överlämna ett intyg över betalda skatter från 

skattemyndigheten i Konsultens registrerade hemort eller 

ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en 

betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp 

OK

4) överlämna ett intyg över tecknande av 

pensionsförsäkringar samt över betalning av 

pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att 

betalningsplan har gjorts upp

OK

5) överlämna ett intyg från försäkringsbolag över 

ansvarsförsäkringar och självrisker.
OK

6) överlämna intyg från försäkringsbolag över erlagda

arbetslöshets-, olycksfallsförsäkringar.
OK

7) överlämna en utredning om vilket kollektivavtal som 

skall tillämpas på arbetet eller om de centrala

anställningsvillkoren för personalen.

OK

8) överlämna ett intyg om att avtal om 

arbetsplatshälsovård för företagets personal finns. I intyget 

skall tydligt framgå vilket företag som tillhandahåller 

arbetsplatshälsovården samt referensperson.

OK

Angivna referesprojekt har till omfattning/antal uppnåt 

ställda krav för angivna moment:
Alleco AB

Medins havs och 

vattenkonsulter AB

AqquaBiota Water 

Research ABWR AB
WSP Sverige AB

"… avseende inventering och naturvärdesbedömning av 

undervattensmiljöer i östersjön"
OK OK OK OK Krav 3 av 5

"… avseende inventering och naturvärdesbedömning av 

undervattensmiljöer gjorts utgående från satellitbilder eller 
OK OK OK OK Krav 1 av 5

"… avseende inventering och naturvärdesbedömning av 

undervattensmiljöer genom att områden scannats 
OK OK OK OK Krav 1 av 5

"… omfattat planering och ledning av provtagning ur 

brokonstruktion av betong i trafikmiljö."
OK OK OK OK Krav 1 av 5

"... omfattat skadeutredning för en brokonstruktion av 

betong i trafikmiljö."
OK OK OK OK Krav 1 av 5

Prövning av anbud Alleco AB
Medins havs och 

vattenkonsulter AB

AqquaBiota Water 

Research ABWR AB
WSP Sverige AB

Enligt UF 2.3  Formkrav på anbud Ja Ja Ja Ja

Utvärdering Alleco AB
Medins havs och 

vattenkonsulter AB

AqquaBiota Water 

Research ABWR AB
WSP Sverige AB

Anbudssumma, tillika pris enligt UF 2.11.1: 17 670 € 52 325 € 29 825 € 22 375 € 

Resultat; Avtal tecknas med anbudsgivare nr 1

Innan avtalstecknande:

I anbudsskede:

Följande utredningar, enligt upphandlingsföreskriften (UF) punkt 3.4, som redovisar att anbudsgivarna uppfyller kraven enligt ”lagen om 

beställarens utredningsskyldighet vid anlitande av utomstående arbetskraft 2006/1233” ska presneteras innan avtalet kan tecknas:

*

1(3)



Ålands landskapsregering

UPPHANDLING: Teknisk inspektion av konstbyggnader i trafiknätet på Åland 2018-2021 + option 2022

Arvoden enligt p 9.1, Avtal Konsultuppdrag

p.1.1 Totalarvode för del 1: inventering och 

naturvärdesbedömning under vatten för

Bro nr 18 Djurholmssunds bro 1850 €/st 1 1 850           5800 €/st 1 5 800           4300 €/st 1 4 300           1500 €/st 1 1 500           

p.1.2 Totalarvode för del 1: inventering och 

naturvärdesbedömning under vatten för

Bro nr 19 Långholmsströms bro 1850 €/st 1 1 850           5800 €/st 1 5 800           4300 €/st 1 4 300           1500 €/st 1 1 500           

p.1.3 Totalarvode för del 1:  inventering och 

naturvärdesbedömning under vatten för

Bro nr 20 Kastörsbron 1850 €/st 1 1 850           5800 €/st 1 5 800           4300 €/st 1 4 300           1500 €/st 1 1 500           

p.1.4 Totalarvode för del 1: inventering och 

naturvärdesbedömning under vatten för

Bro nr 34 Askörsbron 1850 €/st 1 1 850           5800 €/st 1 5 800           4300 €/st 1 4 300           1500 €/st 1 1 500           

p.1.5 Totalarvode för del 1: inventering och 

naturvärdesbedömning under vatten för

Bro nr 22 Dånösunds bro 2600 €/st 1 2 600           5800 €/st 1 5 800           4300 €/st 1 4 300           1500 €/st 1 1 500           

p.2.1 Uppdragsansvarig inventerings- och 

naturvärdesbedömningskonsult 85 €/tim 20 1 700           120 €/tim 20 2 400           110 €/tim 20 2 200           110 €/tim 20 2 200           

p.2.2 inventerings- och 

naturvärdesbedömningskonsult 78 €/tim 40 3 120           120 €/tim 40 4 800           75 €/tim 40 3 000           100 €/tim 40 4 000           

p.2.3 Kostnad för båt och ev. andra 

hjälparbeten som krävs för att personal 

enligt p.2.1 och p.2.2 kunna genomföra del 

2 20 €/tim 30 600  85 €/tim 30 2 550           20 €/tim 30 600  110 €/tim 30 3 300           

p.2.4 Etablering av personal, båtar och ev. 

andra hjälparbeten vid arbetsställena för

arbete i del 2 500 €/st 2 1 000           3400 €/st 2 6 800           600 €/st 2 1 200           1250 €/st 2 2 500           

p.2.5 Avetablering av personal, båtar och 

ev. andra hjälparbeten vid arbetsställena för

arbete i del 2 500 €/st 2 1 000           3200 €/st 2 6 400           600 €/st 2 1 200           1250 €/st 2 2 500           

p.3 Påslag på genomfakturerat material,

hjälparbeten, provtagningar mm 10 % % 2 500 €       250  15 % % 2 500 €       375  5 % % 2 500 €       125  15 % % 2 500 €       375  

Totalpris enligt 2.12, Upphandlingsföreskrifter 17 670     52 325     29 825     22 375     

Anbudsgivare nr 3

AqquaBiota Water Research ABWR 

AB
Kvantiteter för

anbudsutvärdering

Anbudsgivare nr 4

WSP Sverige AB

anbudsutvärdering

Kvantiteter förKvantiteter för

anbudsutvärdering

Anbudsgivare nr 1

Alleco AB

Anbudsgivare nr 2

Medins havs och vattenkonsulter 

AB
Kvantiteter för

anbudsutvärdering



Ålands landskapsregering 26.3.2018

Anbudsgivare nr 1

Kvalificering av anbudsgivaren Alleco AB

1) överlämna en utredning som visar huruvida Konsulten

är införd i förskottsuppbördsregistret och

arbetsgivarregistret samt i registret över

mervärdesskattskyldiga, ifylld blankett SKV 4820 från

Skatteverket i Sverige eller motsvarande från annat land

samt

OK

2) överlämna ett handelsregisterutdrag, registreringsbevis,

F-skattebevis eller motsvarande från annat land.

OK

3) överlämna ett intyg över betalda skatter från

skattemyndigheten i Konsultens registrerade hemort eller

ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en

betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp

OK

4) överlämna ett intyg över tecknande av

pensionsförsäkringar samt över betalning av

pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att

betalningsplan har gjorts upp

OK

5) överlämna ett intyg från försäkringsbolag över

ansvarsförsäkringar och självrisker.
OK

6) överlämna intyg från försäkringsbolag över erlagda

arbetslöshets-, olycksfallsförsäkringar.
OK

7) överlämna en utredning om vilket kollektivavtal som

skall tillämpas på arbetet eller om de centrala

anställningsvillkoren för personalen.

OK

8) överlämna ett intyg om att avtal om

arbetsplatshälsovård för företagets personal finns. I

intyget skall tydligt framgå vilket företag som

tillhandahåller arbetsplatshälsovården samt

referensperson.

OK

Kvarvarande uppgifter 2018.03.26

Klara uppgifter 2018.03.26

Innan avtalstecknande:

Följande utredningar, enligt upphandlingsföreskriften (UF) punkt 3.4, som 

redovisar att anbudsgivarna uppfyller kraven enligt ”lagen om beställarens 

Upphandling: Konsulttjänster – Naturinventeringar under vatten inom 

Broutbytesprojektet 2017-2027 del 1




