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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 39 

Upphandling bottenkartläggningar Kortruttsförbindelser 

2015-2016. 

ÅLR 2015/5785 

Upphandlingen har den 21.05.2015 annonserats på Ålands 

landskapsregerings webplats (http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs) 

samt i bägge lokaltidningarna på orten. 

Det beräknade värdet för upphandlingen bedömdes vid inledande av 

upphandlingen att inte överstiga det av Europeiska kommissionen fastställda 

tröskelvärdet om 207 000 euro vilket medför att upphandlingen har 

genomförts enligt ÅFS 2006/41. I enlighet med 4 § i Ålands 

landskapsregerings beslut (ÅFS 2006/41) har upphandlingen skett genom ett 

öppet förfarande. 

    

   Fyra anbud har inkommit, samtliga anbud uppfyller kraven i anbudsförfrågan. 

 

Beslöt att anta anbudet från anbudsgivare nr 1, Meritaito Oy, då 

anbudsgivaren uppfyller alla krav enligt upphandlingsföreskrifterna och 

lämnat anbudet med det lägsta totalpriset. 

 

Anbudsöppningsprotokoll tecknades för kännedom. 

 

Anbudsgivarna meddelas skriftligen med besvärsanvisning 

 

Nr 40 

Utplacering av Stormförtöjningsbojar vid Snäckö färjfäste. 

ÅLR 2015/7348 

I samband med att JL-shipping ab övertar trafiken på tvärgående linjen med 

ett nytt fartyg har ett behov av utplacering av stormförtöjningsbojar vid 

färjfästet uppkommit. 

 

Landskapsregeringen beviljar JL-Shipping Ab tillstånd att placera ut två bojar 

i anslutning till färjfästet i Snäckö, Kumlinge kommun enligt bifogad ritning 

och på följande villkor. 

 

1. Bojarna ska vara försedda med reflex och blinkade gult ljus som 

fungerar under dygnens mörka timmar. 

http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs
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2. Sökanden ansvarar för utplacering under håll och borttagning av 

bojarna samt alla kostnader i samband med dessa aktiviteter. 

 

3. Bojarna får inte placeras så att den stör linfärjetrafiken mellan Snäckö 

och Seglinge. 

 

4. Sökanden skaffar tillstånd av vattenägaren för placering av bojarna. 

 

5. Sökanden ska kontakta Seglingefärjan i samband med utplaceringen 

av bojarna. 

 

6. Om bojarna bedöms vara en säkerhetsrisk för sjötrafiken kan 

landskapsregeringen kräva att de tas bort på sökandens bekostnad.  

    

Beslutet delges TraFi (inspektörer på Åland), Trafikverket, farledsenheten i 

Åbo, Gränsbevakningen på Åland, Kumlinge kommun, Sten Schauman, Bo 

Karlsson, Seglinge linfärja, Skärgårdsfärjorna  

 

______________________________________________ 



 3 (3) 

Bilaga I215E48 

 


