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Nr 63 

Konsulttjänster för anordnande av 

Självstyrelsedagsfirande 9 juni 2021 

ÅLR 2020/8196 

184 U3 

Konstaterades att tre anbud har inlämnats. 

 

Anbudsgivarnas kvalitet utvärderades dels av anbudsgivarnas tidigare 

uppdragsgivare, dels av representanter för ledningsgruppen för projektet 

med insikt i planerade evenemang och aktiviteter under 

jubileumsprojektet Åland 100. Anbudens kvalitet har bedömts av nämnda 

representanter för ledningsgruppen. Bedömningen resulterade i ett fiktivt 

monetärt påslag på anbudssumman och jämförelsetalet uträknades.  

 

Två anbudsgivare har redogjort för sitt anbud vid muntlig intervju. Den 

tredje anbudsgivaren kallades inte då det inte fanns möjligheter för denna 

att få uppdraget på grund av högt timpris.  

  

Protokollet från e-Avrop om de tre anbuden redovisas i följande bilagor: 

• Anbudssammanställning (bilaga 1) 

• Utvärderingsprotokoll (bilaga 2) 

 

Ålands landskapsregering beslöt tilldela upphandlingskontrakt för 

planering och utförandet av självstyrelsedagsfirandet 9 juni 2021 

inkluderande ”Världens längsta picknickbord” till Mariepark Ab som 

inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i 

upphandlingen. Beslutet jämte bilagor delges anbudsgivarna. 

 

Landskapsregeringen tecknar avtal tidigast 30 dagar efter att 

tilldelningsbeslutet är skickat. Ansökan om ändring av beslut och besvär 

kan lämnas enligt bifogad besvärsanvisning. 

 
 



1.0 Prisuppgifter och utvärderingskriterier
 

Krav på bilaga  1.1
Anbudsgivaren ska bifoga ett CV som innehåller ett referensuppdrag där den offererade projektledaren varit
ansvarig projektledare. Referensuppdraget ska ha bestått av anordnande av ett festarrangemang eller
liknande event. Värdet på uppdraget ska ha varit minst 20 000 euro exklusive moms. Referensuppdraget ska
ha utförts år 2015 eller senare.
 

Ur beskrivningen ska åtminstone följande information framgå:
 

- Utförlig beskrivning av uppdrag som möjliggör en bedömning av referensuppdragets relevans med det
tilltänkta festarrangemanget.
- Antal deltagare.
- Har det varit catering/underhållning? 
- Har ljud/ljus/underhållning arrangerats av projektledaren eller av fastighetsinnehavaren/underleverantör?
Hos vem har ansvaret för ljud/ljus/underhållning varit?
- Har ni serverat alkohol och organiserat säkerhetshetshanteringen kring det? 
- Sluten fest eller öppen fest? 
- Uppdragets omfattning samt monetära värde.
- Uppdragsgivaren, namn samt kontaktuppgifter till den person som kommer att kontaktas av den
upphandlande enheten.
- År när uppdraget färdigställts.
 
 

KUNDUTVÄRDERING AV REFERENSUPPDRAGET
 

Bedömningen av referensuppdragen kommer att ske genom att den upphandlande enheten kontaktar
uppdragsgivaren efter anbudstidens slut för att verifiera referensuppdragen. Den upphandlande enheten
kommer att ställa de skriftliga frågor om referensuppdraget som framgår av bilaga "Referensutvärdering"
som uppdragsgivaren skriftligen ska svara på.
 

Uppdragsgivarens bedömning ger följande utslag på anbudsgivarens jämförelsetal:
 

Berömligt 30-40 poäng – 0 procent monetärt påslag  
 

Gott 15-29 poäng -  7,5 euro/timmen monetärt påslag  
 

Nöjaktig  0-14 poäng–  15 euro/timmen monetärt påslag 
 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BEDÖMNING AV REFERENSUPPDRAGET
 

Bedömningen kommer även att ske genom att den upphandlande enheten bedömer det inlämnade
materialet utifrån dess relevans till det planerade festarrangemanget som framgår ur anbudsbegäran.

Ålands landskapsregering: Anbudssammanställning Sista anbudsdag
2020-11-20

Upphandlingens namn
Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021 UH-
2020-63

Inlämnat
2020-11-20

Anbudslämnare
Mariepark Ab, Huvudkonto (156707)

Öppnat
2020-11-23
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Bedömning av referensuppdragen kommer att ske genom att den upphandlande enheten bedömer kvaliteten
utgående från inlämnat material på referensuppdraget med skalan Berömligt, Gott, Nöjaktig.
Referensuppdraget kommer att bedömas på nedanstående sätt. 
 

Berömligt – 0 procent monetärt påslag  
Referensuppdraget ger stor möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på producerat material.
Den samlade bedömningen är att arbetsinsatserna varit mycket väl genomförda och innehåller flera exempel
på 
framgångsfaktorer som mycket troligt skulle leda till en lyckad helhetslösning för Ålands landskapsregering.
Det framgår av materialet att projektledaren har mycket goda förutsättningar att genomföra projektet.
 

Gott –  7,5 euro/timmen monetärt påslag  
Referensuppdraget ger bra möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på producerat material.
Den samlade bedömningen är att arbetsinsatserna varit väl genomförda och innehåller exempel på
framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning. 
 

Nöjaktig –  15 euro/timmen monetärt påslag 
Uppgivna prestationer och arbetsmaterial är mycket bristfälligt eller ej möjligt att utvärdera. Alternativt är den
samlade bedömningen att arbetsinsatserna ej varit tillfredsställande och inte innehåller exempel på de
framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning.
 
Bilagan  [Referensuppdrag 1 Projektledare]  har bifogats anbudet.

Krav på bilaga  1.2
Bifoga en motivering till varför detta konsultteam har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra
uppdraget samt förklara hur teamet kommer att ta sig an uppdraget.
 

För att undvika ett monetärt påslag för detta kriterium ska anbudsgivarens beskrivning på ett tydligt sätt
presentera det team som kommer att genomföra uppdraget. I presentationen ska det framgå hur teamet
sätts ihop, vilka kompetenser som ingår och hur resursfördelning ser ut. 
 

Nedanstående punkter ska även framgå ur beskrivningen.
 

●      Planerat samarbete med krögare
●Planerat samarbete med underhållare
●Planerat samarbete till mediateknik
●Planerat erfarenhet från eventarrangemang
●Planerat projektledningserfarenhet
 
 

Bedömningskriterier 
 

Berömlig - 0 euro monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en berömlig nivå de delar som efterfrågas.  Lämnad beskrivning bedöms vara
uttömmande och anbudsgivaren bedöms ha mycket god förståelse och förmåga att hantera det som
efterfrågas. Uppgivna referenser, prestationer och arbetsmaterial ger stor möjlighet till en samlad bedömning
av konsultens kvalitet på samarbetsförmåga, erfarenhet & kvalitet samt flexibilitet. Teamet har arbetat med

Anbud Mariepark Ab
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sina samarbetsparter vid tidigare events på ett framgångsfullt sätt. Den samlade bedömning är att teamets
tidigare arbetsinsatser varit mycket väl genomförda och innehåller flera exempel på framgångsfaktorer som
mycket troligt skulle leda till en lyckad helhetslösning. Teamets sammansättning kommer att vara en
framgångsfaktor i anordnandet av eventet. 
 

God - 12,5 euro/timme monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en god nivå de delar som efterfrågas.  Lämnad beskrivning har en väsentlig brist
eller flertal mindre brister som sammantaget utgör en väsentlig brist men anbudsgivaren bedöms ändå ha
godtagbar förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas. Uppgivna referenser, prestationer och
arbetsmaterial ger möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på samarbetsförmåga,
erfarenhet & kvalitet samt flexibilitet. Den samlade bedömning är att teamets tidigare arbetsinsatser varit
nöjaktigt genomförda och innehåller få exempel på framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad
helhetslösning.
 

Nöjaktig - 25 euro/timmen monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en nöjaktig nivå utifrån de delar som efterfrågas. . Den upphandlande enheten har
svårigheter att bedöma konsultteamets kvalitet, samarbetsförmåga och flexibilitet med det inlämnade
materialet. Bedömningen är att teamets arbetsinsatser varit bristfälligt genomförda och innehåller inga eller
få exempel på framgångsfaktorer, som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning.
 
Bilagan  [Beskrivning av Team]  har bifogats anbudet.

1.0.3 Bedömning
KUNDUTVÄRDERING AV REFERENSUPPDRAG 1
 

 

Motivering
37 poäng av referensperson

1.0.4 Bedömning
Bedömning av teamet som kommer att utföra uppdraget
 

 

Motivering
Pålitligt och trovärdigt team.

1.0.5 Bedömning
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BEDÖMNING AV REFERENSUPPDRAG 1
 

Anbud Mariepark Ab

Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021

Bedömning Poäng Jämförelsetal
Berömlig nivå 2 p 0,00

Bedömning Poäng Jämförelsetal
Berömlig nivå 2 p 0,00

Bedömning Poäng Jämförelsetal
God nivå 1 p 7,50
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Motivering
Referensuppdraget motsvarar inte helt det uppdrag som nu upphandlas.

1.0.6 Bedömning
Den upphandlande enheten kommer att bedöma de anbudsgivare som efter utvärderingen av övriga
utvärderingskriterier ännu har en möjlighet att vinna upphandlingen genom en intervju av projektledaren då
uppdraget ställer stora krav på konsultens sociala förmåga och sakkunskap. Grunden kommer att ligga i de
av konsulten inlämnade referensuppdragen som kommer att bekräftas genom intervjun. Den intervjuade
kommer att muntligen få presentera sina inlämnade referensuppdrag. Följande punkter kommer att
utvärderas.
 
•Struktur – konsultens förberedelse samt förmåga till strukturerade svar på frågor
•Sakkunskap angående Ålands självstyrelse som är relevant för genomförande av uppdraget
•Ledarskap – visar förmåga att få medarbetare att arbeta mot ett gemensamt mål
•Kommunikation - förmåga att uttrycka sig muntligt och tydligt
•      Problemlösning - visar förmåga att ta sig an och övervinna problem i projekt
 
Varje punkt kommer att utvärderas på en skala från
0-2 där 0 är nöjaktigt, 1 gott och 2 berömligt där varje jurymedlem bedömer intervjun separat och medeltalet
av poängen blir anbudsgivarens slutliga poäng. Exempel: Jurymedlem A ger maximala 10 poäng,
jurymedlem B ger 6 poäng och jurymedlem C 8 poäng. Medeltalet blir då (10 poäng+ 6 poäng + 8 poäng) / 3
= 8 poäng
 

 

Motivering
Punkt 1. Strukturerade svar som på ett tillräckligt övertygande sätt visar att konsulten har tänkt igenom
uppdraget. Vitsord: Gott
Punkt 5. Övertygande framställning beträffande problem. Tendenser till mera improviserade än genomtänkta
lösningar. Vitsord: Gott.
I övrigt Berömliga svar.

1.1 Prisfråga
Ange timpris för Projektledare

Anbud Mariepark Ab

Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021

Bedömning Poäng Jämförelsetal
8 poäng 8 p 4,00

Antal Pris/h Summa

1 45 45,00 EUR

Totalt hela anbudet Jämförelsetal

45,00 EUR 56,50
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1.0 Prisuppgifter och utvärderingskriterier
 

Krav på bilaga  1.1
Anbudsgivaren ska bifoga ett CV som innehåller ett referensuppdrag där den offererade projektledaren varit
ansvarig projektledare. Referensuppdraget ska ha bestått av anordnande av ett festarrangemang eller
liknande event. Värdet på uppdraget ska ha varit minst 20 000 euro exklusive moms. Referensuppdraget ska
ha utförts år 2015 eller senare.
 

Ur beskrivningen ska åtminstone följande information framgå:
 

- Utförlig beskrivning av uppdrag som möjliggör en bedömning av referensuppdragets relevans med det
tilltänkta festarrangemanget.
- Antal deltagare.
- Har det varit catering/underhållning? 
- Har ljud/ljus/underhållning arrangerats av projektledaren eller av fastighetsinnehavaren/underleverantör?
Hos vem har ansvaret för ljud/ljus/underhållning varit?
- Har ni serverat alkohol och organiserat säkerhetshetshanteringen kring det? 
- Sluten fest eller öppen fest? 
- Uppdragets omfattning samt monetära värde.
- Uppdragsgivaren, namn samt kontaktuppgifter till den person som kommer att kontaktas av den
upphandlande enheten.
- År när uppdraget färdigställts.
 
 

KUNDUTVÄRDERING AV REFERENSUPPDRAGET
 

Bedömningen av referensuppdragen kommer att ske genom att den upphandlande enheten kontaktar
uppdragsgivaren efter anbudstidens slut för att verifiera referensuppdragen. Den upphandlande enheten
kommer att ställa de skriftliga frågor om referensuppdraget som framgår av bilaga "Referensutvärdering"
som uppdragsgivaren skriftligen ska svara på.
 

Uppdragsgivarens bedömning ger följande utslag på anbudsgivarens jämförelsetal:
 

Berömligt 30-40 poäng – 0 procent monetärt påslag  
 

Gott 15-29 poäng -  7,5 euro/timmen monetärt påslag  
 

Nöjaktig  0-14 poäng–  15 euro/timmen monetärt påslag 
 

Anbud SPG Event AB

Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021

Ålands landskapsregering: Anbudssammanställning Sista anbudsdag
2020-11-20

Upphandlingens namn
Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021 UH-
2020-63

Inlämnat
2020-11-20

Anbudslämnare
SPG Event AB, Huvudkonto (156708)

Öppnat
2020-11-23
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BEDÖMNING AV REFERENSUPPDRAGET
 

Bedömningen kommer även att ske genom att den upphandlande enheten bedömer det inlämnade
materialet utifrån dess relevans till det planerade festarrangemanget som framgår ur anbudsbegäran.
 

Bedömning av referensuppdragen kommer att ske genom att den upphandlande enheten bedömer kvaliteten
utgående från inlämnat material på referensuppdraget med skalan Berömligt, Gott, Nöjaktig.
Referensuppdraget kommer att bedömas på nedanstående sätt. 
 

Berömligt – 0 procent monetärt påslag  
Referensuppdraget ger stor möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på producerat material.
Den samlade bedömningen är att arbetsinsatserna varit mycket väl genomförda och innehåller flera exempel
på 
framgångsfaktorer som mycket troligt skulle leda till en lyckad helhetslösning för Ålands landskapsregering.
Det framgår av materialet att projektledaren har mycket goda förutsättningar att genomföra projektet.
 

Gott –  7,5 euro/timmen monetärt påslag  
Referensuppdraget ger bra möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på producerat material.
Den samlade bedömningen är att arbetsinsatserna varit väl genomförda och innehåller exempel på
framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning. 
 

Nöjaktig –  15 euro/timmen monetärt påslag 
Uppgivna prestationer och arbetsmaterial är mycket bristfälligt eller ej möjligt att utvärdera. Alternativt är den
samlade bedömningen att arbetsinsatserna ej varit tillfredsställande och inte innehåller exempel på de
framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning.
 
Bilagan  [Referensuppdrag 1 Projektledare]  har bifogats anbudet.

Krav på bilaga  1.2
Bifoga en motivering till varför detta konsultteam har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra
uppdraget samt förklara hur teamet kommer att ta sig an uppdraget.
 

För att undvika ett monetärt påslag för detta kriterium ska anbudsgivarens beskrivning på ett tydligt sätt
presentera det team som kommer att genomföra uppdraget. I presentationen ska det framgå hur teamet
sätts ihop, vilka kompetenser som ingår och hur resursfördelning ser ut. 
 

Nedanstående punkter ska även framgå ur beskrivningen.
 

●      Planerat samarbete med krögare
●Planerat samarbete med underhållare
●Planerat samarbete till mediateknik
●Planerat erfarenhet från eventarrangemang
●Planerat projektledningserfarenhet
 
 

Bedömningskriterier 
 

Anbud SPG Event AB
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Berömlig - 0 euro monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en berömlig nivå de delar som efterfrågas.  Lämnad beskrivning bedöms vara
uttömmande och anbudsgivaren bedöms ha mycket god förståelse och förmåga att hantera det som
efterfrågas. Uppgivna referenser, prestationer och arbetsmaterial ger stor möjlighet till en samlad bedömning
av konsultens kvalitet på samarbetsförmåga, erfarenhet & kvalitet samt flexibilitet. Teamet har arbetat med
sina samarbetsparter vid tidigare events på ett framgångsfullt sätt. Den samlade bedömning är att teamets
tidigare arbetsinsatser varit mycket väl genomförda och innehåller flera exempel på framgångsfaktorer som
mycket troligt skulle leda till en lyckad helhetslösning. Teamets sammansättning kommer att vara en
framgångsfaktor i anordnandet av eventet. 
 

God - 12,5 euro/timme monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en god nivå de delar som efterfrågas.  Lämnad beskrivning har en väsentlig brist
eller flertal mindre brister som sammantaget utgör en väsentlig brist men anbudsgivaren bedöms ändå ha
godtagbar förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas. Uppgivna referenser, prestationer och
arbetsmaterial ger möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på samarbetsförmåga,
erfarenhet & kvalitet samt flexibilitet. Den samlade bedömning är att teamets tidigare arbetsinsatser varit
nöjaktigt genomförda och innehåller få exempel på framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad
helhetslösning.
 

Nöjaktig - 25 euro/timmen monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en nöjaktig nivå utifrån de delar som efterfrågas. . Den upphandlande enheten har
svårigheter att bedöma konsultteamets kvalitet, samarbetsförmåga och flexibilitet med det inlämnade
materialet. Bedömningen är att teamets arbetsinsatser varit bristfälligt genomförda och innehåller inga eller
få exempel på framgångsfaktorer, som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning.
 
Bilagan  [Beskrivning av Team]  har bifogats anbudet.

1.0.3 Bedömning
KUNDUTVÄRDERING AV REFERENSUPPDRAG 1
 

 

Motivering
Full poäng i utskickat material.

1.0.4 Bedömning
Bedömning av teamet som kommer att utföra uppdraget
 

1.0.5 Bedömning
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BEDÖMNING AV REFERENSUPPDRAG 1
 

Anbud SPG Event AB

Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021

Bedömning Poäng Jämförelsetal
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Bedömning Poäng Jämförelsetal
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Motivering
Ett intressant referensuppdrag men kopplingar till leverantörer allt för vagt beskrivna.

1.0.6 Bedömning
Den upphandlande enheten kommer att bedöma de anbudsgivare som efter utvärderingen av övriga
utvärderingskriterier ännu har en möjlighet att vinna upphandlingen genom en intervju av projektledaren då
uppdraget ställer stora krav på konsultens sociala förmåga och sakkunskap. Grunden kommer att ligga i de
av konsulten inlämnade referensuppdragen som kommer att bekräftas genom intervjun. Den intervjuade
kommer att muntligen få presentera sina inlämnade referensuppdrag. Följande punkter kommer att
utvärderas.
 
•Struktur – konsultens förberedelse samt förmåga till strukturerade svar på frågor
•Sakkunskap angående Ålands självstyrelse som är relevant för genomförande av uppdraget
•Ledarskap – visar förmåga att få medarbetare att arbeta mot ett gemensamt mål
•Kommunikation - förmåga att uttrycka sig muntligt och tydligt
•      Problemlösning - visar förmåga att ta sig an och övervinna problem i projekt
 
Varje punkt kommer att utvärderas på en skala från
0-2 där 0 är nöjaktigt, 1 gott och 2 berömligt där varje jurymedlem bedömer intervjun separat och medeltalet
av poängen blir anbudsgivarens slutliga poäng. Exempel: Jurymedlem A ger maximala 10 poäng,
jurymedlem B ger 6 poäng och jurymedlem C 8 poäng. Medeltalet blir då (10 poäng+ 6 poäng + 8 poäng) / 3
= 8 poäng
 
 

Ej bedömd

1.1 Prisfråga
Ange timpris för Projektledare

Anbud SPG Event AB

Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021

God nivå 1 p 7,50

Antal Pris/h Summa

1 82,85 82,85 EUR

Totalt hela anbudet Jämförelsetal
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1.0 Prisuppgifter och utvärderingskriterier
 

Krav på bilaga  1.1
Anbudsgivaren ska bifoga ett CV som innehåller ett referensuppdrag där den offererade projektledaren varit
ansvarig projektledare. Referensuppdraget ska ha bestått av anordnande av ett festarrangemang eller
liknande event. Värdet på uppdraget ska ha varit minst 20 000 euro exklusive moms. Referensuppdraget ska
ha utförts år 2015 eller senare.
 

Ur beskrivningen ska åtminstone följande information framgå:
 

- Utförlig beskrivning av uppdrag som möjliggör en bedömning av referensuppdragets relevans med det
tilltänkta festarrangemanget.
- Antal deltagare.
- Har det varit catering/underhållning? 
- Har ljud/ljus/underhållning arrangerats av projektledaren eller av fastighetsinnehavaren/underleverantör?
Hos vem har ansvaret för ljud/ljus/underhållning varit?
- Har ni serverat alkohol och organiserat säkerhetshetshanteringen kring det? 
- Sluten fest eller öppen fest? 
- Uppdragets omfattning samt monetära värde.
- Uppdragsgivaren, namn samt kontaktuppgifter till den person som kommer att kontaktas av den
upphandlande enheten.
- År när uppdraget färdigställts.
 
 

KUNDUTVÄRDERING AV REFERENSUPPDRAGET
 

Bedömningen av referensuppdragen kommer att ske genom att den upphandlande enheten kontaktar
uppdragsgivaren efter anbudstidens slut för att verifiera referensuppdragen. Den upphandlande enheten
kommer att ställa de skriftliga frågor om referensuppdraget som framgår av bilaga "Referensutvärdering"
som uppdragsgivaren skriftligen ska svara på.
 

Uppdragsgivarens bedömning ger följande utslag på anbudsgivarens jämförelsetal:
 

Berömligt 30-40 poäng – 0 procent monetärt påslag  
 

Gott 15-29 poäng -  7,5 euro/timmen monetärt påslag  
 

Nöjaktig  0-14 poäng–  15 euro/timmen monetärt påslag 
 

Anbud Way of Work events AB

Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021

Ålands landskapsregering: Anbudssammanställning Sista anbudsdag
2020-11-20

Upphandlingens namn
Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021 UH-
2020-63

Inlämnat
2020-11-20

Anbudslämnare
Way of Work events AB, Huvudkonto (156709)

Öppnat
2020-11-23
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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BEDÖMNING AV REFERENSUPPDRAGET
 

Bedömningen kommer även att ske genom att den upphandlande enheten bedömer det inlämnade
materialet utifrån dess relevans till det planerade festarrangemanget som framgår ur anbudsbegäran.
 

Bedömning av referensuppdragen kommer att ske genom att den upphandlande enheten bedömer kvaliteten
utgående från inlämnat material på referensuppdraget med skalan Berömligt, Gott, Nöjaktig.
Referensuppdraget kommer att bedömas på nedanstående sätt. 
 

Berömligt – 0 procent monetärt påslag  
Referensuppdraget ger stor möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på producerat material.
Den samlade bedömningen är att arbetsinsatserna varit mycket väl genomförda och innehåller flera exempel
på 
framgångsfaktorer som mycket troligt skulle leda till en lyckad helhetslösning för Ålands landskapsregering.
Det framgår av materialet att projektledaren har mycket goda förutsättningar att genomföra projektet.
 

Gott –  7,5 euro/timmen monetärt påslag  
Referensuppdraget ger bra möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på producerat material.
Den samlade bedömningen är att arbetsinsatserna varit väl genomförda och innehåller exempel på
framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning. 
 

Nöjaktig –  15 euro/timmen monetärt påslag 
Uppgivna prestationer och arbetsmaterial är mycket bristfälligt eller ej möjligt att utvärdera. Alternativt är den
samlade bedömningen att arbetsinsatserna ej varit tillfredsställande och inte innehåller exempel på de
framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning.
 
Bilagan  [Referensuppdrag 1 Projektledare]  har bifogats anbudet.

Krav på bilaga  1.2
Bifoga en motivering till varför detta konsultteam har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra
uppdraget samt förklara hur teamet kommer att ta sig an uppdraget.
 

För att undvika ett monetärt påslag för detta kriterium ska anbudsgivarens beskrivning på ett tydligt sätt
presentera det team som kommer att genomföra uppdraget. I presentationen ska det framgå hur teamet
sätts ihop, vilka kompetenser som ingår och hur resursfördelning ser ut. 
 

Nedanstående punkter ska även framgå ur beskrivningen.
 

●      Planerat samarbete med krögare
●Planerat samarbete med underhållare
●Planerat samarbete till mediateknik
●Planerat erfarenhet från eventarrangemang
●Planerat projektledningserfarenhet
 
 

Bedömningskriterier 
 

Anbud Way of Work events AB
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Berömlig - 0 euro monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en berömlig nivå de delar som efterfrågas.  Lämnad beskrivning bedöms vara
uttömmande och anbudsgivaren bedöms ha mycket god förståelse och förmåga att hantera det som
efterfrågas. Uppgivna referenser, prestationer och arbetsmaterial ger stor möjlighet till en samlad bedömning
av konsultens kvalitet på samarbetsförmåga, erfarenhet & kvalitet samt flexibilitet. Teamet har arbetat med
sina samarbetsparter vid tidigare events på ett framgångsfullt sätt. Den samlade bedömning är att teamets
tidigare arbetsinsatser varit mycket väl genomförda och innehåller flera exempel på framgångsfaktorer som
mycket troligt skulle leda till en lyckad helhetslösning. Teamets sammansättning kommer att vara en
framgångsfaktor i anordnandet av eventet. 
 

God - 12,5 euro/timme monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en god nivå de delar som efterfrågas.  Lämnad beskrivning har en väsentlig brist
eller flertal mindre brister som sammantaget utgör en väsentlig brist men anbudsgivaren bedöms ändå ha
godtagbar förståelse och förmåga att hantera det som efterfrågas. Uppgivna referenser, prestationer och
arbetsmaterial ger möjlighet till en samlad bedömning av konsultens kvalitet på samarbetsförmåga,
erfarenhet & kvalitet samt flexibilitet. Den samlade bedömning är att teamets tidigare arbetsinsatser varit
nöjaktigt genomförda och innehåller få exempel på framgångsfaktorer som skulle kunna leda till en lyckad
helhetslösning.
 

Nöjaktig - 25 euro/timmen monetärt påslag
Beskrivningen belyser på en nöjaktig nivå utifrån de delar som efterfrågas. . Den upphandlande enheten har
svårigheter att bedöma konsultteamets kvalitet, samarbetsförmåga och flexibilitet med det inlämnade
materialet. Bedömningen är att teamets arbetsinsatser varit bristfälligt genomförda och innehåller inga eller
få exempel på framgångsfaktorer, som skulle kunna leda till en lyckad helhetslösning.
 
Bilagan  [Beskrivning av Team]  har bifogats anbudet.

1.0.3 Bedömning
KUNDUTVÄRDERING AV REFERENSUPPDRAG 1
 

 

Motivering
40 poäng i kundutvärdering.

1.0.4 Bedömning
Bedömning av teamet som kommer att utföra uppdraget
 

 

Motivering
Erfaret och inspirerande team. Berömligt.

Anbud Way of Work events AB
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Bedömning Poäng Jämförelsetal
Berömlig nivå 2 p 0,00

Bedömning Poäng Jämförelsetal
Berömlig nivå 2 p 0,00
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1.0.5 Bedömning
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BEDÖMNING AV REFERENSUPPDRAG 1
 

 

Motivering
Referensuppdraget motsvarar upphandlingens uppdrag mycket väl och visar på väl genomfört arbete.

1.0.6 Bedömning
Den upphandlande enheten kommer att bedöma de anbudsgivare som efter utvärderingen av övriga
utvärderingskriterier ännu har en möjlighet att vinna upphandlingen genom en intervju av projektledaren då
uppdraget ställer stora krav på konsultens sociala förmåga och sakkunskap. Grunden kommer att ligga i de
av konsulten inlämnade referensuppdragen som kommer att bekräftas genom intervjun. Den intervjuade
kommer att muntligen få presentera sina inlämnade referensuppdrag. Följande punkter kommer att
utvärderas.
 
•Struktur – konsultens förberedelse samt förmåga till strukturerade svar på frågor
•Sakkunskap angående Ålands självstyrelse som är relevant för genomförande av uppdraget
•Ledarskap – visar förmåga att få medarbetare att arbeta mot ett gemensamt mål
•Kommunikation - förmåga att uttrycka sig muntligt och tydligt
•      Problemlösning - visar förmåga att ta sig an och övervinna problem i projekt
 
Varje punkt kommer att utvärderas på en skala från
0-2 där 0 är nöjaktigt, 1 gott och 2 berömligt där varje jurymedlem bedömer intervjun separat och medeltalet
av poängen blir anbudsgivarens slutliga poäng. Exempel: Jurymedlem A ger maximala 10 poäng,
jurymedlem B ger 6 poäng och jurymedlem C 8 poäng. Medeltalet blir då (10 poäng+ 6 poäng + 8 poäng) / 3
= 8 poäng
 

 

Motivering
1. Väl genomtänkt upplägg som kommuniceras på ett klart och inspirerande sätt. 2 poäng. 5. Väl genomtänkt
upplägg och övertygande framställning som även inkluderar problemlösningar. 2 poäng. I övrigt berömliga
betyg.

1.1 Prisfråga
Ange timpris för Projektledare

Anbud Way of Work events AB
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Bedömning Poäng Jämförelsetal
Berömlig nivå 2 p 0,00

Bedömning Poäng Jämförelsetal
10 poäng 10 p 0,00

Antal Pris/h Summa

1 60 60,00 EUR

Totalt hela anbudet Jämförelsetal

60,00 EUR 60,00
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Inkomna anbud 

Resultat helt anbud 

Utvärderingsprotokoll

Anordnande av event för att fira Ålands självstyre 9 juni 2021

Ålands
landskapsregering

Avtalsform
Avtal/Ramavtal/Enstaka köp

Diarienummer
UH-2020-63

Utvärdering
Helt anbud

Namn
Anordnande av event för att fira
Ålands självstyre 9 juni 2021

Ansvarig upphandlare
Mårten Broman

Anbudsgivare Organisationsnr Inkommet Öppnat
  Mariepark Ab (156707) 1003103-8 2020-11-20 2020-11-23
  SPG Event AB (156708) 556724-6961 2020-11-20 2020-11-23
  Way of Work events AB (156709) 556929-5784 2020-11-20 2020-11-23

Godkända anbud Pris Jämförelsetal Antagen
  Mariepark Ab (156707) 45,00 EUR 56,50 Ja
  Way of Work events AB (156709) 60,00 EUR 60,00 Nej

Ej bedömda anbud Orsak
  SPG Event AB (156708) Anbudet kan inte vinna även om full poäng utdelades
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B e s v ä r s a n v i s n i n g 

 
Besvärsmyndighet 
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det hos högsta 
förvaltningsdomstolen genom skriftliga besvär. Besvär kan anföras av den som beslutet avser 
eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar. 
 
Besvärstid 
Besvär ska anföras skriftligt inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Närmare 
information om hur besvärstiden beräknas finns på omstående sida.  
 
Besvärsskriftens innehåll 
I besvärsskriften ska uppges: 

 ändringssökandens namn och kontaktuppgifter, inklusive uppgifter om hemkommun 
samt postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till 
ärendet kan sändas 

 det beslut i vilket ändring söks  
 redogörelse över till vilka delar ändring söks i beslutet, vilka ändringar som yrkas 

samt grunderna för yrkandena.  
Om ändringssökandens talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon 
annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och 
hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska 
underteckna besvärsskriften. 
 
Bilagor till besvärsskriften 
Till besvärsskriften ska fogas: 

 det överklagade beslutet, i original eller som kopia,  
 intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden 

har börjat,  
 de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har lämnats till landskapsregeringen och 
 fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt 

rättsbiträde. 
 
Inlämning av besvärsskriften  
Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen på adressen 
Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS, eller elektroniskt på adressen 
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi. Besvärsförfarandet kan även i sin helhet skötas 
elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, se närmare information om e-
tjänsten på adressen www.regeringen.ax/besvar 
 
Avgifter 
Rättegångsavgiften till högsta förvaltningsdomstolen är 510 euro. I lagen om domstolsavgifter 
(FFS 1455/2015) finns bestämmelser om de fall då avgift inte tas ut. Närmare upplysningar 
om avgifterna lämnas av högsta förvaltningsdomstolen. 



 

Närmare information om hur besvärstiden beräknas 

Besvärsskriften ska inlämnas inom 30 dagar från datumet då mottagaren fått del av beslutet. 
Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista 
dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton, 
midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter besvärstiden också följande vardag. 

Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt:  

 Offentlig delgivning – Om beslutet har delgivits via offentlig delgivning anses 
mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet publicerades 
på myndighetens elektroniska anslagstavla. 

 Vanlig delgivning – Om beslutet har postats som vanligt brev anses mottagaren ha fått 
del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat 
visas. 

 Bevislig delgivning – Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår 
datumet för då mottagaren fått del av beslutet av mottagningsbeviset. Om beslutet har 
överlämnats till mottagaren eller dennes lagliga företrädare eller ombud framgår dagen 
då mottagaren fått del av beslutet av det skriftliga bevis som upprättats över 
delgivningen. 

 Mellanhandsdelgivning – Om beslutet inte har lämnats direkt till mottagaren eller 
dennes lagliga företrädare eller ombud anses mottagaren ha fått del av beslutet den 
tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset. 

 Vanlig elektronisk delgivning – Om beslutet delgivits som ett elektroniskt meddelande 
anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, 
om inte något annat visas. 

 Bevislig elektronisk delgivning – Om beslutet har delgivits bevisligen genom ett 
elektroniskt meddelande anses mottagaren ha fått del av beslutet när det har hämtats 
från den länk som myndigheten anvisat.  

Besvärsskriften ska vara inlämnad till högsta förvaltningsdomstolen senast kl. 16.15 på 
besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvär som skickas via förvaltnings- 
och specialdomstolarnas e-tjänst eller per e-post. 
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