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Beslut

Nr 79
Landklaffar till Enklinge och Hummelvik färjfästen
ÅLR 2020/6726
Beslut
Landskapsregeringen kunde konstatera att anbudsgivare Shipson OU inte
uppfyller alla, i upphandlingen ställda kvalifikationskrav i
upphandlingsföreskriften. Landskapsregeringen beslöt därför att inte låta
anbudsgivaren gå vidare till anbudsutvärdering.
Anbudsöppnings- och utvärderingsprotokollet skickas till anbudsgivare.
Protokollen blir offentliga efter att avtalet har tecknats. Landskapsregeringen
tecknar avtal tidigast 30 dagar efter att tilldelningsbeslutet är skickat.
Ansökan om ändring av beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad besvärs
anvisning, bilaga I320E47.

Motivering
Enligt upphandlingsföreskriftens punkt 4.4 ska anbudsgivarna uppge
minst tre referensuppdrag. Två av dessa ska ha omfattat
stålkonstruktioner i det allmänna trafiknätet eller hamnar. Shipson OU
har i sitt anbud angett tre referensuppdrag. Av beskrivningarna framgår
dock att två av dessa avser stålkonstruktioner ombord på
kryssningsfartyg. Slutna utrymmen i ett kryssningsfartyg kan inte anses
vara en del av ett allmänt trafiknät eller hamn. Mot bakgrund av det har
Shipson OU inte uppfyllt kraven i punkt 4.4 och ska därför uteslutas från
utvärderingen av lägsta pris.
Bakgrund
Upphandlingen med tillhörande anbudshandlingar har publicerats den
9.9.2020 på landskapsregeringens elektroniska upphandlingsverktyg
www.e-avrop.com och på hemsidans elektroniska anslagstavla
www.regeringen.ax/anslagstavla samt i Tidningen Åland och Nya Åland.
Det beräknade värdet för leveransen av varorna överstiger inte det av
Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 000 euro vilket
medför att upphandlingen genomförts enligt Ålands landskapsregerings
beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar. I enlighet med 4 § sker
upphandlingen genom ett förenklat förfarande.
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Nr 80
Landklaffar till Enklinge och Hummelvik färjfästen
ÅLR 2020/6726
Beslut
Landskapsregeringen beslöt i enlighet med 4 § i Ålands
landskapsregeringsbeslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar och
punkt 3.1 i upphandlingsföreskriften anta Lohkoasennus Oy:s anbud om
171 700 euro i upphandlingen gällande tillverkning och leverans av
landklaffar till Enklinge och Hummelviks färjfästen.
Anbudsöppnings- och utvärderingsprotokollet skickas till anbudsgivare.
Protokollen blir offentligt efter att avtalet har tecknats, vilket är tidigast 30
dagar efter tilldelningsbeslutet är skickat.
Ansökan om ändring av beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad
besvärs anvisning, bilaga I320E47.
Kostnaderna påförs anslag 976000, Infrastrukturinvesteringar.
Motivering
Landskapsregeringen konstaterar att anbudet uppfyller samtliga, i
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan, ställda krav. I enlighet med
kapitel 3.1 i upphandlingsföreskriften har anbudet utvärderats utgående
från lägsta pris.
I enlighet med 11 § Ålands landskapsregerings beslut (2019:113)
gällande vissa upphandlingar antas det anbud som enligt urvalskriterierna
utgör det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, vilket är anbudet
från Lohkoasennus Oy.
Bakgrund
Upphandlingen med tillhörande anbudshandlingar har publicerats den
9.9.2020 på landskapsregeringens elektroniska upphandlingsverktyg
www.e-avrop.com och på hemsidans elektroniska anslagstavla
www.regeringen.ax/anslagstavla samt i Tidningen Åland och Nya Åland.
Det beräknade värdet för leveransen av varorna överstiger inte det av
Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 000 euro
vilket medför att upphandlingen genomförts enligt Ålands
landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar. I
enlighet med 4 § sker upphandlingen genom ett förenklat förfarande.
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