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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 60 
Yrkande om upphandlingsrättelse i upphandlingen av 
landskapets tjänstebilar. 
ÅLR 2015/7690 

Den 18.8.2015 erhöll Ålands landskapsregering ert brev om yrkande för 
rättelse av produktgrupp 8 i upphandling ÅLR2015/7690 av tjänstebilar. I 
rättelseyrkan hävdar Zebra Bil att ska kravet på CO2/km utsläpp för bilen 
som Mariehamns Motorcompany har offererad,              inte uppfylls.  
 
Ålands landskapsregering har begärt in intyg från Mariehamns 
Motorcompany för att bevisa kravuppfyllnad gällande CO2 utsläpp.  
 
Åland landskapsregering ansåg att det inte fanns anledning att utesluta 
bilen               som Mariehamns Motorcompany har offererat på grund av 
underlag som intygar att efterfrågat bil uppfyller ställda ska krav på CO2 
utsläpp.  
 
Åland landskapsregering avslog rättelseyrkandet från den 18.08.2015 
gällande CO2 utsläpp av                          . 
Anbudsgivarna meddelas skriftligen med besvärshänvisning.  
 
Landskapsregeringen kommer att ingå avtal för produktgrupp 8, tidigast 
21 dagar efter att upphandlingsbeslutet har fattats.  
 

Nr 61 
Upphandlingsrättelse produktgrupp 8 i upphandlingen av 
landskapets tjänstebilar. 
ÅLR 2015/7690 

Ålands landskapsregering beslöt att utesluta bilen                  från 
Mariehamns Motorcompany, produktgrupp 8 för att ska-kravet på NOX 
värdena inte är uppfyllt.  
 
Ålands landskapsregering beslöt att för produktgrupp 8 istället anta     
från Zebra Bil eftersom den uppfyller ställda ska-kravet på NOX värdena.  
 
Anbudsgivarna meddelas skriftligen med besvärshänvisning.  
 



 2 (2) 
Landskapsregeringen kommer att ingå avtal för produktgrupp 8 tidigast 
21 dagar efter att upphandlingsbeslutet har fattats. 
 

Nr 62 
Upphandlingsrättelse för produktgrupp 5 i upphandlingen 
av landskapets tjänstebilar. 
ÅLR 2015/7690 

Ålands landskapsregering beslöt att genomföra en upphandlingsrättelse 
gällande: produktgrupp 5 i ÅLR2015/7690, upphandling av tjänstebilar.  
 
Det har framkommit att NOX värdena som har ställts som ska-krav för 
produktgrupp 5 är orimligt höga.  
 
Ålands landskapsregering beslöt härmed att rätta sitt beslut om 
antagande av bilarna             för produktgrupp 5 position 1 och          för 
produktgrupp 5 position 3 och utesluter båda bilar, för att ska-kravet på 
NOX värdena inte uppfylls.  
 
Anbudsgivarna meddelas skriftligen med besvärshänvisning. 

Nr 63 
Upphandling av paketbilar. 
ÅLR 2015/8888 

Landskapsregeringen beslöt att begära in anbud avseende paketbilar, på 
grund av parallell pågående upphandling av landskapets tjänstebilar, 
genomförs upphandlingen som en öppen upphandling över EU:s 
tröskelvärde.  
 
I enlighet med 1 § 2 moment i landskaplagen (1994:43) om tillämpning i 
landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling tillämpas 
därför rikets lag om offentlig upphandling (FFS 348/2007) på 
upphandlingsförfarandet.  
 
Upphandlingen kommer att publiceras på landskapsregeringens hemsida 
(http://www.regeringen.ax/upphandlingar) och HILMA 
http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/ 
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