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Nr 19 
Kalciumklorid 2019-2022 
ÅLR 2018/10259 
182 I1 

Beslut 
Beslöt att utesluta AIMENE CHOUGUIAT från upphandlingsärendet 
”kalciumklorid 2019–2022” 

Motivering 
Vid anbudsöppningen den 5.3.2019 konstaterades att AIMENE 
CHOUGUIAT inte uppfyller samtliga de i anbudsbegäran ställda ska-
kraven i upphandlingsföreskriftens punkt 3.12.  

Landskapsregeringen har begärt in certifikat över kreditomdöme med A-
rating i enlighet med punkt 1.14 i kraven samt bevis över att krav 1.2–1.9 
uppfylls. Anbudsgivaren har meddelat att den inte kommer att lämna in 
begärda bevis 

 Bristerna i AIMENE CHOUGUIAT:s anbud medför att företaget inte 
givit ett anbud som motsvarar de ställda kraven i anbudsförfrågan. Vid 
jämförelse av anbud kan det förutsatta jämlika och icke diskriminerande 
bemötandet av anbudsgivare förverkligas endast om anbuden kan mätas 
med samma mått och jämförbara.  

Bakgrund 
Landskapsregeringen beslöt den 22 januari 2019 begära in anbud för 
leverans av kalciumklorid 

Det beräknade värdet för leveransen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro vilket medför 
att upphandlingen genomfördes enligt lag om offentlig upphandling (FFS 
2016/1397) tillämplig på Ålands genom landskapslag (2017/80) 
angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig 
upphandling.  

Upphandlingen med tillhörande anbudshandlingar publicerades 25 
januari 2019 på landskapsregeringens elektroniska upphandlingsverktyg 
www.e-avrop.com och på hemsidans elektroniska anslagstavla 



2 (2) 
www.regeringen.ax/anslagstavla samt i Tidningen Åland och Nya Åland. 

Nr 20
Kalciumklorid 2019-2022 
ÅLR 2018/10259 
183-185 I1 

Beslut 
Landskapsregeringen beslöt i enlighet med 93 § lagen om offentlig 
upphandling (2016/1397) samt punkt 3.12 och 3.13 i anbudsbegäran anta 
anbudet från Tetra Chemicals Europé Oy som leverantör av 
kalciumklorid 2019 - 2022 med option på ytterligare ett år. 
Upphandlingens värde beräknas vara 440 000 euro. 
Utvärderingsprotokollet delges anbudsgivarna tillsammans med beslutet. 

Anbudsöppningsprotokollet daterat 05.03.2019 tecknas för kännedom 
och blir offentligt 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 
besvärsanvisning. 

Ett anbud har förkastats eftersom kraven i anbudsbegäran inte uppfyllts. 

Kostnaderna påförs anslag 87 200, Vägunderhållsenheten. 

Motivering 
Vid upphandlingen har anbud inkommit inom föreskriven tid. Vid 
anbudsutvärderingen den 5.3.2019 konstaterades att Tetra Chemicals 
Europé Oy:s anbud uppfyller samtliga de i anbudsbegäran ställda kraven. 

I enlighet med 93 § lagen om offentlig upphandling och anbudsbegäran 
har anbuden utvärderats enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga. Tetra 
Chemicals Europé Oy:s anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga 
varför anbudet antas. 

Bakgrund 
Landskapsregeringen beslöt den 22 januari 2019 begära in anbud för 
leverans av kalciumklorid 

Det beräknade värdet för leveransen överstiger det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 000 euro vilket medför 
att upphandlingen genomfördes enligt lag om offentlig upphandling (FFS 
2016/1397) tillämplig på Ålands genom landskapslag (2017/80) 
angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig 
upphandling.  

Upphandlingen med tillhörande anbudshandlingar publicerades 25 
januari 2019 på landskapsregeringens elektroniska upphandlingsverktyg 
www.e-avrop.com och på hemsidans elektroniska anslagstavla 
www.regeringen.ax/anslagstavla samt i Tidningen Åland och Nya Åland. 




