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Beslut 
Beslöts att, i enlighet med 93 § lagen om offentlig upphandling (FFS 
1397/2016) och i enlighet med punkt 3.2.1. i upphandlingsföreskriften, 
anta Sundqvist Investments Oy Ab:s anbud. 

Anbudsöppnings- och anbudsutvärderingsprotokollen daterade 
27.03.2020 skickas till anbudsgivare. Protokollen blir offentliga efter att 
avtalet har tecknats. Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 14 dagar 
efter att tilldelningsbeslutet är skickat. 

Kostnaden 2 365 200,00 euro påförs anslag 75010 Upphandling av 
sjötrafik. 

Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas enligt bifogad 
rättelse- och besvärsanvisning, bilaga I220E18.  

Motivering 
Landskapsregeringen konstaterar att anbuden uppfyller samtliga de i 
upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan ställda kraven. I enlighet 
med 93 § i lagen om offentlig upphandling har anbuden utvärderats enligt 
både pris och fartygets bunkerkonsumtion. Sundqvist Investments Oy 
Ab:s anbud konstateras ha det lägsta priset enligt utvärderingsmodellan 
samt uppfyllde de i anbudsförfrågan ställda kraven. 

Det beräknade värdet för upphandlingen översteg det av Europeiska 
kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 000 €. I enlighet med 1 § 
landskapslag (2017:80) angående tillämpning i landskapet Åland av 
lagen om offentlig upphandling tillämpas därför rikets lag om offentlig 
upphandling (FFS 1397/2016) på upphandlingsförfarandet. 
Upphandlingen genomfördes i form av ett öppet förfarande. 

Bakgrund 
Vid anbudsutvärderingstillfället 27.03.2020 konstaterades att Sundqvist 
Investments Oy Ab:s anbud innehåller alla de uppgifter och dokument 
som krävts i upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan. Vid 



2 (2) 
anbudsutvärderingstillfället konstaterades även att Sundqvist Investments 
Oy Ab:s anbud om 2 365 200,00 euro för hela avtalstiden, inklusive 
optionstiden, har det lägsta priset av godkända anbud enligt 
utvärderingsmodellen. Anbudet är även enligt 93 § i lagen om offentlig 
upphandling det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Avtalet 
beräknas starta 1.10.2020. Avtalstiden är 36 månader och optionstiden är 
1-12 månader.

Upphandlingen annonserades 07.02.2020 på webbplatsen Hilma 
(http://hankintailmoitukset.fi/sv/) och på TED (www.ted.europa.eu). 
Upphandlingen och tillhörande anbudshandlingar annonserades 
elektroniskt på e-Avrop https://www.e-
avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx, den elektroniska 
anslagstavlan och i tidningarna Åland samt Nya Åland. 
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