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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1 

Anbudsförfrågan för beläggningsarbeten på Ålands 

landskapsregerings vägar 2020 – 2021 

ÅLR 2019/8789 

1 I1 

Beslut 

Beslöts att i enlighet med 9 § Ålands landskapsregerings beslut (2018:13) 

gällande vissa upphandlingar och punkt 2.12 och punkt 1.3 i 

upphandlingsföreskriften anta Ab Rafaels anbud om 2 260 710 euro i 

upphandlingen för en entreprenad gällande beläggningsarbeten på Ålands 

landskapsregerings vägar 2020 - 2021. 

 

Kostnaden är en beräknad årlig kostnad. 

 

Anbudsöppnings- och utvärderingsprotokollen daterat 23.12.2019 

tecknas för kännedom.  

 

Protokollet blir offentligt efter att avtalet har tecknats, vilket är tidigast 

30 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat vid elektronisk 

delgivning. 

 

Ansökan om ändring av beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 

besvärsanvisning. 

 

Kostnaden påförs anslag 976000, infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering  

Landskapsregeringen konstaterar att samtliga anbudsgivare uppfyller de i 

anbudsbegäran ställda kvalifikationskraven. Vid anbudsöppningen 

23.12.2019 konstaterades att Ab Rafaels anbud om 2 260 710 euro, som 

en beräknad årlig kostnad för entreprenadperioden, är det 

totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. I enlighet med 9 § Ålands 

landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar antas 

det anbud som enligt urvalskriterierna utgör det totalekonomsikt mest 

fördelaktiga anbudet, vilket är anbudet från Ab Rafael. 
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Bakgrund 

Ålands landskapsregering är väghållare för landsvägar och bygdevägar 

enligt 20 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet 

Åland. Ålands landskapsregering reinvesterar kontinuerligt i ny- och 

ombeläggningar i delar av vägnätet. Åtgärderna är behovsprövande i 

förhållande till vägarnas skick och beskaffenhet.  

   

Upphandlingen har den 19 november 2019 annonserats genom det 

elektroniska upphandlingsverktyget, E-avrop.com.  

Annonsering har även skett i Ålandstidningen och Nya Åland samt 

publicerats på landskapsregeringens hemsida 

 

Det beräknade värdet för byggnadsentreprenaden understeg det av 

Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 5 225 000 euro 

vid tidpunkten för annonseringen och genomfördes således enligt Ålands 

landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar genom 

ett öppet förfarande. 

 

Nr 2 

Ramavtal; Vägprojektering för infrastrukturprojekt i 

landskapet Åland 

ÅLR 2019/1051 

2-5 I1 

Beslut 

Beslöts i enlighet med 9 § Ålands landskapsregerings beslut (2018:13) 

gällande vissa upphandlingar samt punkt 2.11.1 och punkt 1.3 i 

upphandlingsföreskriften, att i rubricerad upphandling anta följande  

anbud i angiven rangordning. 

 

Rangordning: 

1. ALDE Entreprenad Ab 

2. ÅF-Infrastructure AB 

3. Bjerking AB 

 

Upphandlingen omfattar ramavtal där avtal tecknas med tre (3) 

anbudsgivare. I första hand avropas uppdragen av den anbudsgivaren 

som är rangordnad på första plats, sedan av anbudsgivaren som är 

rangordnad på andra plats o.s.v. 

 

Uppdragstiden utgör en period om tre (3) år med en förlängningsoption  

på ett (1) år. Den planerade tidpunkten för start av avtal är vecka 6 år 

2020. 

 

Anbudsöppningsprotokoll daterat 23.11.2019 och utvärderingsprotokoll 

daterat 2.12.2019, tecknas för kännedom. Protokollen blir offentliga efter 

att avtalen tecknats, tidigast 30 dagar efter tilldelningsbeslutet skickats  

vid elektronisk delgivning. 

 

Ansökan om ändring av beslut kan lämnas enligt bifogad 

besvärsanvisning. 

 

Kostnaderna kommer belasta anslag 976000, infrastrukturinvesteringar. 

 

Motivering 

Bland de anbud som uppfyller de i upphandlingsdokumenten uppställda 

kraven antas i enlighet med 9 § Ålands landskapsregerings beslut 
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(2018:13) gällande vissa upphandlingar det anbud som enligt 

utvärderingskriterierna utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga priset. 

Enligt punkt 2.11.1 i upphandlingsföreskriften antas det anbud som har 

det lägsta totalpriset av de anbud som klarat kvalificeringskraven. Enligt 

punkt 1.3 i upphandlingsföreskriften kommer minst tre (3) anbudsgivare 

att antas för att teckna ramavtal. 

 

Ålands landskapsregering konstaterar att samtliga av ovan angivna anbud 

uppfyller de i upphandlingsdokumenten uppställda kraven. Anbudet med 

det lägsta totalpriset har inkommit från den anbudsgivare som 

rangordnats på första plats, anbudet med det nästa lägsta totalpriset har 

inkommit från den anbudsgivare som rangordnats på andra plats, osv. 

Beställningar från ramavtalet kommer därför att ske enligt den 

rangordning som har angetts ovan. 

 

Bakgrund 

För att landskapsregeringen ska kunna utföra olika vägprojekt samt 

enskilda mindre infrastrukturprojekt är det nödvändigt att köpa in tjänster 

för vägprojektering. Uppdraget omfattar leverans av vägplanehandlingar, 

entreprenadhandlingar och handlingar som är nödvändiga för att 

landskapsregeringen ska kunna genomföra olika vägprojekt samt 

enskilda mindre infrastrukturprojekt. Nuvarande projekteringsavtal har 

redan löpt ut, varvid en ny upphandling avseende konsulttjänster för 

vägprojektering behöver göras.  

 

Det beräknade värdet för upphandlingen understiger det av Europeiska 

kommissionen fastställda tröskelvärdet för tjänster om 221 000 euro vid 

tidpunkten för annonseringen och genomförs således enligt Ålands 

landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar genom 

ett öppet förfarande. 

 
 


