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Beslut

Nr 44
Upphandling färjetrafik Långnäs – Galtby 2019-2022
ÅLR 2018/4161
Beslut
Beslöts att avslå Ansgar Ab:s begäran om upphandlingsrättelse av
beslutet av 18.9.2018 (ÅLR 2018/4161) att anta Nordic Jetline Finland
Oy:s anbud.
Enligt 48 § Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland får detta beslut
inte överklagas genom besvär.
Motivering
Efter att anbudet antogs har det inte framkommit ny information.
Avtalet för drift av färjetrafik Långnäs-Galtby har, genom upphandling,
tecknats med OÜ Nordic Jetline. Avtalet för drift av färjetrafik ÅvaOsnäs och Hummelvik-Torsholma har tecknats med Nordic Jetline
Finland Oy. Även de genom upphandling. Visst missnöje med
entreprenörerna har funnits, som t.ex. städning av publika utrymmen på
färjorna och brist på teknisk kompetens i operativa ledningen.
Landskapsregeringen har trots det valt att inte bryta avtalen med
leverantörerna.
Landskapsregeringens verkstads- och lagerenhet sålde samtidigt tjänster
och varor åt Nordic Jetline Finland Oy. Nordic Jetline Oy har varit sen
med betalningarna och haft en skuld till verkstaden. Skulden är nu
betalad.
Bakgrund
Upphandling av färjetrafik Långnäs-Galtby 2019-2022 med strängare
krav, jämfört med den tidigare upphandlingen, bl.a. på teknisk kompetens
i operativa ledningen och avtalsöverskridande säkerhet, publicerades
14.6.2018 och anbudet antogs 18.9.2018. Nordic Jetline Finland Oy vann
upphandlingen. Ansgar Ab lämnade anbud, men var missnöjd med att
landskapsregeringen inte antog ett dyrare anbud. Ansgar ansåg att,
eftersom Nordic Jetline Finland Oy inte efterföljt avtalet med verkstaden
noggrant, borde de inte tillåtas delta i upphandlingen av färjetrafik
Långnäs-Galtby 2019-2022.
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Enligt 133 § i lagen om offentlig upphandling (FFS 1397/2016) kan en
part yrka på att en behandling av en upphandlingsrättelse ska inledas.
Rikets lag tillämpas på denna upphandling enligt landskapslag (2017:80)
om tillämpning på Åland av rikets lag om offentlig upphandling. Ansgar
Ab har 2.10.2018 gjort en sådan yrkan med hänvisning till att Nordic
Jetline Finland Oy haft betalningssvårigheter till landskapsregeringens
verkstad. Samtidigt yrkar Ansgar Ab på att följande anbud ska antas
istället.

