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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 93 
Beslut att utesluta anbudsgivare från upphandlingsärende  
”Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr  
890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm  
i Brändö kommun, sektion 0 - 430” 
ÅLR 2013/6327 
649 I1 

Vid öppningstillfället 27.11.2015 konstaterades att Karlssons Schakt och 
Transport Ab inte inlämnat en handling som, i enlighet med det ställda 
”skall”-kravet punkt i Upphandlingsföreskriftens 3.3 p 1 gällande krav på 
finansiell ställning eller p 2 garanti från moderbolag. Därtill har företaget 
för låg ansvarsförsäkring och uppfyller inte kravet som ställs i 
entreprenadprogrammets punkt 9.4.2. Vidare har företaget inte redovisat 
att de uppfyller kraven på erforderligt antal referensobjekt. 
  
Bristerna i Karlssons Schakt och Transport Ab:s anbud medför att 
företaget inte givit ett anbud som motsvarar de ställda kraven i 
anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen. Vid jämförelsen av anbud 
kan det i 2 § 1 mom. lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007) 
förutsatta jämlika och icke diskriminerande bemötandet av anbudsgivare 
förverkligas endast om anbuden kan mätas med samma mått och är 
jämförbara. 
 
Beslöts att med stöd av 56 § 2 mom. lagen om offentlig upphandling 
(FFS 348/2007) utesluta Karlssons Schakt och Transport Ab från 
upphandlingsärende ”Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg 
nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö 
kommun, sektion 0 - 430”.    
 

Nr 94 
Beslut att utesluta anbudsgivare från upphandlingsärende 
”Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr  
890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm  
i Brändö kommun, sektion 0 - 430”. 
ÅLR 2013/6327 
650 I1 

Vid öppningstillfället 27.11.2015 konstaterades att N. Häggbloms Åkeri 
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Ab inte inlämnat en komplett anbudshandling då anbudsblankettens sida 
1 – 4 saknas. Därtill har inte bevisats att ställda ”skall”-kravet i punkt i 
Upphandlingsföreskriftens 3.3 p 1 gällande krav på finansiell ställning 
eller p 2 garanti från moderbolag uppfylls genom att inte lämna begärda 
intyg. 
  
Bristerna N. Häggbloms Åkeri Ab:s anbud medför att företaget inte givit 
ett anbud som motsvarar de ställda kraven i anbudsförfrågan och 
upphandlingsannonsen. Vid jämförelsen av anbud kan det i 2 § 1 mom. 
lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007) förutsatta jämlika och 
icke-diskriminerande bemötandet av anbudsgivare förverkligas endast 
om anbuden kan mätas med samma mått och är jämförbara. 
 
Beslöts att med stöd av 56 § 2 mom. lagen om offentlig upphandling 
(FFS 348/2007) utesluta N. Häggbloms Åkeri Ab från 
upphandlingsärende ”Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg 
nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö 
kommun, sektion 0 - 430”.    
 

Nr 95 
Beslut att anta anbud i upphandlingsärende  
”Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr  
890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm  
i Brändö kommun, sektion 0 - 430” 
ÅLR 2013/6327 
652 I1 

Vid öppningstillfället 27.11.2015 konstaterades att Rolf Widman Ab:s 
anbud innehåller alla de uppgifter och dokument som krävts i 
anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen. Vid öppningstillfället 
konstaterades även att Rolf Widman Ab:s anbud om  
326 044,00 euro är det anbud med det lägsta priset.   
 
Beslöts att, i enlighet med stöd av 62 § 1 mom. lagen om offentlig 
upphandling (FFS 348/2007), anta Rolf Widman Ab:s anbud i och med 
att anbudet är ett godkänt anbud med det lägsta priset. 
 

Nr 96 
Beslut att utesluta anbudsgivare från upphandlingsärende 
”Stabiliseringsfräsning, grupp 3, 2015” 
ÅLR 2015/10602 
653 I1 

Vid öppningstillfället 27.11.2015 konstaterades att Karlssons Gräv Ab 
inte inlämnat en handling som, i enlighet med det ställda ”skall”-kravet i 
punkt i Upphandlingsföreskriftens 3.3 p 1 gällande krav på finansiell 
ställning eller p 2 garanti från moderbolag. Därtill har företaget för låg 
ansvarsförsäkring och uppfyller inte kravet som ställs i 
entreprenadprogrammets punkt 9.4.2. Vidare har företaget inte redovisat 
att de uppfyller kraven på erforderligt antal referensobjekt. 
  
Bristerna i Karlssons Grävs Ab:s anbud medför att företaget inte givit ett 
anbud som motsvarar de ställda kraven i anbudsförfrågan och 
upphandlingsannonsen. Vid jämförelsen av anbud kan det i 2 § 1 mom. 
lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007) förutsatta jämlika och 
icke diskriminerande bemötandet av anbudsgivare förverkligas endast om 
anbuden kan mätas med samma mått och är jämförbara. 
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Beslöts att med stöd av 56 § 2 mom. lagen om offentlig upphandling 
(FFS 348/2007) utesluta Karlssons Gräv Ab från upphandlingsärende 
”Stabiliseringsfräsning grupp 3, 2015”. 
 

Nr 97 
Beslut att anta anbud i upphandlingsärende  
”Stabiliseringsfräsning, grupp 3, 2015” 
ÅLR 2013/10602 
654-655 I1 

Vid öppningstillfället 27.11.2015 konstaterades att Ålands Schakt Ab:s 
anbud innehåller alla de uppgifter och dokument som krävts i 
anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen. Vid öppningstillfället 
konstaterades även att Ålands Schakt Ab:s anbud om  
518 504 euro är det anbud med det lägsta priset.   
 
Beslöts att, med stöd av 62 § 1 mom. lagen om offentlig upphandling 
(FFS 348/2007), anta Ålands Schakt Ab:s anbud i och med att anbudet är 
ett godkänt anbud med det lägsta priset. 
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