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Beslut 

Landskapsregeringen beslöt att begära in anbud på ramavtal enligt bilaga 

I221E01 för Projekteringstjänster för stålkonstruktioner till fartyg.

Då det beräknade värdet på upphandlingen understiger det av Europeiska 

unionen angivna tröskelvärdet på 214 000 euro exkl. moms gällande 

tjänster, genomförs upphandlingen enligt 4§ Ålands Landskapsregerings 

beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar. I enlighet med 4 § sker 

upphandlingen genom förenklat förfarande. 

Upphandlingen med tillhörande anbudshandlingar kommer att 

utannonsering genom det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop 

på adressen: https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/

Default.aspx. 

Upphandlingen annonseras även på Ålands landskapsregerings 

webbplats. 

Kostnaderna belastar moment 975000 ”Fartygs- och färjeinvesteringar”. 

Motivering 

Ålands landskapsregerings frigående tonnage är föråldrat och behöver 

anpassas till de nya färjfästen som planeras i skärgården. Ombyggnader 

av tonnaget föregås av projektering och uppgörande av ritningsunderlag 

med tillhörande hållfasthets- och stabilitetsberäkningar och inhämtande 

av klass- och myndighetsgodkännande av konstruktionerna före 

upphandling av ombyggnad sker. 

Bakgrund 

Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå har inlett förnyande av färjfästen 

för det frigående tonnaget i skärgården. I det gamla angöringssystemet, 

som härstammar från 70-talet och trafik med mindre fartyg, överfördes 

angöringskrafter mellan stäv och buffertplatta, men med större fartyg och 

tyngre lastenheter krävs nya samverkande fästena där angöringskrafterna 

överförs genom fenderlinjen till färjfäste. 



Dnr. 2020/9781 Välj datum 

ANBUDSFÖRFRÅGAN   

Konsultuppdrag - Ramavtal 

Ramavtal- Projekteringstjänster för fartygs 
ombyggnader för tiden 2021-2022
Ålands landskapsregering inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud avseende uppdrag på 
projekteringstjänster för stålkonstruktioner till fartyg för tiden 2021-2022. Omfattningen av 
uppdraget framgår av bifogat förfrågningsunderlag enligt förteckning nedan.  

Anbudsförfrågan delges på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla; 
www.regeringen.ax/anslagstavla och landskapsregeringens elektroniska upphandlingsverktyg 
www.e-avrop.com 

Anbud ska ha inkommit till den upphandlandande myndigheten senast XX.01.2021. 
Anbud ska lämnas in genom det elektroniska upphandlingsverktyget; www.e-avrop.com 

Anbudet ska vara giltigt i minst 90 dagar efter sista inlämningsdag. Om en besvärsprocess inleds i 
domstol förlängs anbudets giltighetstid automatiskt tills processen är slut och domstolens beslut är 
verkställt. Anbudshandlingar lämnas på anbudsgivarens ansvar. 

Kontaktperson under anbudstiden; Magnus Eriksson, +358 18 25155 
E-post: magnus.eriksson@regeringen.ax

Förteckning av förfrågningsunderlag: 

01 Anbudsförfrågan (detta dokument), daterad 2021.xx.xx 
02 Upphandlingsföreskrift (UF)- Projekteringstjänster för stålkonstruktioner på fartyg, daterad 
2020.xx.xx 
03 Konsultkontrakt- Ramavtal projekteringstjänster för stålkonstruktioner till fartyg, daterad 
2020.xx.xx 
04 KSE 2013, Allmänna avtalsvillkor för konsultuppdrag RT 13-11143 sv 

Bilaga I221E01
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1. Allmänt om upphandlingen 

1.1. Upphandlingens omfattning och innehåll 
Ålands landskapsregering upprätthåller trafik i den åländska skärgården med sex 
egna frigående färjor och sju linfärjor. färjornas största enskilda bruttodräktighet 
är 2300 t, färjorna är registrerade inom inrikes trafikområde ”D”. Samtliga 
frigåendefärjor är driftsprivatiserade och av linfärjorna är två linjer 
driftsprivatiserade. Ålands landskapsregering ansvarar för dockningar, extra 
ordinära reparationer och ombyggnader av tonnaget samt för nyanskaffning av 
tonnage. 
 
Genom infrastrukturavdelningen transportbyrån, här efter benämnd 
upphandlande enhet, genomförs årligen investeringar i färjorna för att anpassas till 
nya regelverk, ökad tillgänglighet och för att förnya och anpassas till modernare 
teknik, utrustning och omvärldskrav. Ålands landskapsförening har genom denna 
upphandling valt att utforma upphandlingen som ett ramavtal där 
upphandlarenheten förbehåller sig rätten att beställa tjänster till en fastställd 
timtaxa enligt denna upphandling. I upphandlingen utlovas inte ett upphandlat 
minimibelopp under avtalstiden då verksamhetens investeringar är delvis politiskt 
betingade. 
 
Denna upphandling gäller för: 
Projektering av stålkonstruktioner vid ombyggnadsarbeten på frigående färjor. 

 
1.2. Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs i form av ett förenklat förfarande. Det beräknade värdet 
på upphandlingen uppgår till ca. 140,000€ exklusive moms. Den upphandlande 
enheten har rätt att avbryta upphandlingen om anbuden väsentligt överstiger det 
beräknade värdet. 
 
Då det beräknade värdet på upphandlingen understiger det av Europeiska unionen 
angivna tröskelvärdet på 214 000 euro exkl. moms gällande tjänster, genomförs 
upphandlingen enligt 4§ Ålands Landskapsregerings beslut (2019:113) gällande 
vissa upphandlingar. 
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1.3. Anbudets innehåll 
Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de i förfrågningsunderlaget uppställda 
förutsättningar och krav är uppfyllda. Anbudsgivaren ska i anbudet förklara sig 
beredd att teckna avtal i enlighet med bifogat avtal.  
Ålands landskapsregering har endast möjlighet att anta anbud som innehåller 
efterfrågad och fullständig information. Ett anbud som är ofullständigt eller som 
inte accepterar uppställda förutsättningar och krav kommer inte att beaktas.   

1.4. Annonsering 
Enligt ÅFS 2019:113 ska en upphandling som huvudregel ske genom förenklat 
förfarande och publiceras i en elektronisk annons utifrån vilken alla intresserade 
leverantörer får lämna anbud.  
Utannonsering genom det elektroniska upphandlingsverktyget e-Avrop på 
adressen: https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx, samt 
på Ålands landskapsregerings webbplats. 

1.5. Förfrågningsunderlagets innehåll och deposition 
Detta dokument är indelat i fyra avsnitt:  
1. Allmänt om upphandlingen 
2. Regler för upphandling och anbud 
3. Bedömning av anbud 
4. Krav på anbudsgivaren (kvalifikationskrav). 
  
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar : 
01 Anbudsförfrågan 
02 Upphandlingsföreskrift (detta dokument) 
03 Ramavtal Tekniska Projekteringstjänster 2021-2023, med option till 2025 
04 Anbudsformulär inklusive tim- och enhetsprislista 
05 Allmänna avtalsvillkor för konsultuppdrag KSE 2013 RT 13-11143 sv 
 

1.6. Antagande av anbudsgivare 
Minst två (2) anbudsgivare kommer att antas för att teckna ramavtal med. Dock 
kan antalet bli färre om antalet anbudsgivare som kvalificerar sig är färre än två.  

https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx
https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx
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I första hand kommer den anbudsgivare som har det förmånligaste anbudet att 
erhålla uppdragen. Om den förmånligaste anbudsgivaren inte hinner utföra 
uppdraget inom av beställaren angiven tid eller av andra orsaker inte kan åta sig 
uppdraget, avropas uppdraget av den näst mest förmånliga anbudsgivaren.  
Om ingen av anbudsgivare kan åta sig uppdraget vid avrop återtar i första hand 
beställaren avropet. Beställaren ser därefter om ändringar kan göras i 
ursprungsförfrågan och skickar, om möjligt, ut en ny förfrågan. Om ändringar inte 
kan göras i avropet så förbehåller sig ÅLR rätten att anskaffa tjänsten av tredje part.   

1.7. Avtalsperiod 
Avtalsperioden enligt punkt 10 Tidtabell i dokument ” Konsultkontrakt Ramavtal 
Projekteringstjänster för stålkonstruktioner till fartyg”. 

1.8. Upphandlande enhet 
Upphandlande organisation är Ålands landskapsregering FO-nummer 0145076-7. 
Infrastrukturavdelningen Transportbyrån verkställer upphandlingen. 

1.9. Kontaktperson under upphandlingstiden 
Namn: Magnus Eriksson, Teknisk inspektör, Ålands landskapsregering. 
E-post: magnus.eriksson@regeringen.ax 
Tel.: +358(0)18 25155 

1.10. Frågor och svar under anbudstiden 
I denna upphandling sker förfrågningar i det elektroniska upphandlingsverktyget 
e-Avrop under ”frågor, svar och meddelanden” för att uppfylla kravet om 
transparens och likabehandling av alla anbudsgivare. Svaren publiceras även på 
samma ställe. Frågor ska ställas senast elva (11) dagar före sista anbudsdag och 
svar på ställda frågor ges senast sex (6) dagar före sista anbudsdag. I det fall att 
svar ges senare än sex dagar före sista anbudsdag förlängs anbudstiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:magnus.eriksson@regeringen.ax
mailto:magnus.eriksson@regeringen.ax
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1.11. Planerad tidsplan för upphandlingen 

 
 Aktivitet 

xx.xx.2020 Annonsering av upphandlingen 30 dagar 

xx.xx.2020 Sista dag att ställa frågor, tidsfrist 11 dagar innan anbudstiden går ut 

xx.xx.2020 Sista dag för svar, tidsfrist 6 dagar innan anbudstiden går ut 

xx.xx.2021 Sista dag att lämna anbud 

xx.xx.2021 Utvärdering 

xx.xx.2021 Tilldelningsbesked – Delgivning av val av anbudsgivare, besvärstid på 30 
dagar. 

xx.xx.2021 Avtalstecknande 

xx.xx.2021 Start av avtal 

 

2. Regler för upphandlingen och Anbud 
 

2.1. Anbudslämnande 
Elektronisk anbudsinlämning görs via www.e-avrop.com. Anbudsgivaren måste i samband 
med anbudsinlämning öppna ett konto hos e-Avrop. Detta görs kostnadsfritt. Vid behov av 
personlig support angående e-Avrop, kontakta support@e-avrop.com. 
 
Anbudens giltighetstid: 
 

Anbudet ska vara giltigt i 90 dagar från och med sista anbudsdag. Om en besvärsprocess 
inleds i domstol förlängs anbudets giltighetstid automatiskt tills processen är slut och 
domstolens beslut har verkställts. 

2.2. Prisuppgifter och andra uppgifter i anbud 
• Anbudspriser (enhetsarvoden) och andra uppgifter för anbudslämnande ska anges i e-

Avrop. 
• Samtliga prisuppgifter ska anges i euro (EUR) exklusive mervärdesskatt.  

 
I sitt anbud ska anbudsgivaren ha utformat sitt anbud så att det uppfyller gällande 

mailto:support@e-avrop.com
mailto:support@e-avrop.com
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bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor. 
 
I anbudspriset, för respektive efterfrågad personkategori, ska samtliga kostnader ingå för 
att genomföra uppdraget. 
 
Anbudspriset omfattar inte särskilda ersättningar, utlägg eller resekostnader 
och inte heller debitering för restid, dessa kostnader ersätts skilt för fulldagsresor 
överstigande 10 timmar och för halvdagsresor överstigande minst minst 6 timmar. 

2.3. Alternativa anbud (sidoanbud) 
Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar som anges i denna  
 
upphandlingsföreskrift. Inga reservationer eller alternativa anbud (så kallade sidoanbud) 
accepteras. 

2.4. Anbudsgivarens kontaktuppgifter 
Anbudsgivarens kontaktuppgifter ska anges i e-Avrop.   

2.5. Ersättning för anbud 
Ersättning för att upprätta anbud och delta i anbudsprocessen utgår inte. 

2.6. Tilldelningsbesked (delgivning av beslut) 
Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla meddelande om tilldelningsbeslutet. 
Meddelandet skickas via e-Avrop i enlighet med anbudsgivarens uppgifter. En rättelse- och 
besvärsanvisning bifogas delgivningen. 
 

2.7. Avslutad upphandling, tecknande av avtal och förbehåll 
I denna upphandling tillämpas en väntetid om minst trettio (30) dagar från att 
tilldelningsbeskedet skickades till anbudsgivarna till att avtal kan tecknas.  
Ett bindande avtal förutsätter att ett skriftligt avtal har upprättats vilket är undertecknat 
av behöriga företrädare för konsulten och den upphandlande enheten. 

2.8. Hänvisningar till standarder 
Om det i denna upphandling förekommer någon hänvisning till standarder, varumärken, 
patent, produkttyp, ursprung, specifik metod eller produktion, avses härmed att den 
hänvisningen följs av orden "eller likvärdig”. 
 

3. Prövning och bedömning av anbud 
Anbuden kommer att prövas och utvärderas i två steg: 

1. Kontroll av att alla ska-kraven på anbudsgivaren uppfylls enligt ställda 
kvalifikationskrav. 
2. Utvärdering av anbuden enligt utvärderingskriterierna punkt 3.2 
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Detta upphandlingsdokument med bilagor innehåller ett antal obligatoriska 
kvalifikationskrav i punkt 4, s.k. ska-krav. Endast de anbud som uppfyller samtliga krav 
kommer att utvärderas.   
 

3.1. Utvärdering av anbud 
i.Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

De anbud som klarat kvalificeringskraven och prövningen av anbudet rangordnas enligt 
lägsta anbudspris som de förmånligaste leverantörerna osv. Avtal tecknas med de två 
anbudsgivare som har det förmånligaste anbudspriset. 
Vid utvärdering av lägsta pris används fiktiva kvantiteter angivna i den elektroniska 
utvärderingen. Kvantiteterna är fiktiva och det framtida behovet kan understiga eller 
överstiga de angivna kvantiteterna. 
 

ii.Avbrytande av upphandling 
Upphandlande enhet förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om det visar sig att 
upphandlingen blir väsentligt dyrare än beräknat. Någon ersättning till anbudsgivaren 
lämnas inte om upphandlingen avbryts. 

 

4. Krav på anbudsgivaren (Kvalifikationskrav) 

4.1. Språk 
Åland är ett, officiellt, svenskspråkigt, självstyrt landskap i Finland. Anbud, samtliga avtal 
och bilagor ska upprättas på svenska. All kommunikation med den upphandlande enheten 
gällande de efterfrågade tjänsterna i upphandlingen ska ske på svenska. 

4.2. Anbudsgivaren och eventuella underkonsulter 
Anbud ska lämnas av en anbudsgivare. 
 
En anbudsgivare har rätt att anlita underkonsulter/underleverantörer för att fullgöra sina 
åtaganden. Användandet av underkonsult begränsar inte anbudsgivarens ansvar som 
huvudman för fullgörande av kontraktet.  
 
Om anbudsgivaren anlitar underkonsult ska anbudet innehålla uppgifter om respektive 
underkonsults firma-, FO- eller organisationsnummer, samt vilken del av åtagandet som 
respektive underkonsult kommer att utföra.  
 
Om anbudsgivaren i sitt anbud anger att en del av kontraktet läggs ut på en 
underentreprenör, begränsar det inte anbudsgivarens ansvar som huvudman för 
uppdraget. 

4.3. Uteslutningsgrunder 
A. Anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen om denne, eller dess 
underkonsult/underleverantörer, till exempel har begått något av följande brott:  
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• skattebedrägeri,  
• penningtvätt,  
• ockerliknande diskriminering i arbetslivet,  
• bedrägeri, 
 
• bestickning,  
• deltagande i en organiserad kriminell verksamhet,  
• människohandel, eller 
• brott som begåtts i terroristiskt syfte.  

 
B. Anbudsgivare kan även uteslutas från upphandlingen om någon av följande 
grunder föreligger (detta gäller även underkonsulter/underleverantörer):  

 
• är försatt i konkurs eller blir upplöst eller har avbrutit sin affärsverksamhet 
eller har skulder som har reglerats genom ett fastställt ackord, ett saneringsprogram 
eller genom något annat motsvarande program som grundar sig på lagstiftning,  
• är föremål för försättande i konkurs eller upplösning,  
• genom en lagakraftvunnen dom har dömts för en lagstridig handling i 
anslutning till sin yrkesutövning,  
 
 
• i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse, som kan 
styrkas av den upphandlande enheten,  
• har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i 
Finland eller i etableringslandet, eller  
• har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter till den upphandlande enheten eller 
försummat att lämna de uppgifter som krävs.  
 
Anbudsgivaren ska intyga i anbudet att anbudsgivaren inklusive eventuella 
underkonsulter inte är föremål för någon av ovanstående omständigheter.  

4.4. Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer 
Anbudsgivaren ska ha teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer 
för att fullfölja uppdraget. Anbudsgivare med underkonsulter/underleverantörer får 
redogöra för sina sammanlagda tillbudsstående resurser avseende teknisk 
prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer.  
 
Nedan uppräknade redogörelser ska lämnas.  
 
1. Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga en fritt formulerad kortfattad 
beskrivning av företaget/organisationen innefattande företags-/organisationsform, 
branscherfarenhet, verksamhet, erfarenhet av likande uppdrag, omsättning, 
bemanning, kompetensutveckling etc. 
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2. Anbudsgivaren ska lämna fyra (4) referensuppdrag. Anbudsgivaren ska ha 
varit huvudkonstruktör vid referensuppdragen.  

 
3. Referensuppdragen ska ha utförts under de senaste fyra åren räknat från sista 
anbudsdag. Anbudsgivaren ska lämna redogörelse om referensens namn, uppdragets  
 
tidsperiod, omfattning och innehåll, kontaktperson och kontaktuppgifter. 
Referenserna kontaktas för att bekräfta uppdragen före avtal tecknas.  

 
4. Referensuppdragen ska gälla nyproduktion av stålkonstruktioner ombord på 
fartyg. Referensuppdragen ska krävt klassgodkännande. Ett av uppdragen ska omfatta 
Ro-Ro- eller Ro-Pax-fartyg och dess bogkonstruktion innefattande bogvisir eller 
bogportar. Uppdragens minsta enskilda kontraktsvärde ska uppgått till minst 30 000€ 
exklusive moms och klassgodkännande. 

 

4.5. Ekonomisk och finansiell situation 
Anbudsgivaren ska ha en god ekonomisk och finansiell ställning för att klara av att 
fullgöra uppdraget och etablera ett långvarigt leverantörsförhållande med den 
upphandlande enheten. 
 
Anbudsgivarens medelårsomsättning ska vara minst 250 000 €/år räknat som ett 
medeltal för de senaste tre årens fastställda bokslut.  
Anbudsgivaren ska vara registrerad i tillämpliga företagsregister. 
Anbudsgivaren ska ha betalt sina skatter och socialförsäkringsavgifter, eller visa upp en 
uppgjord betalningsplan angående obetalda sådana. 
Anbudsgivarna ska vid utförande av uppdraget följa tillämpliga arbetsrättsliga 
bestämmelser så som kollektivavtal, försäkringsskydd för personal, företagshälsovård 
mm. 
Samtliga intyg och utredningar enligt ovan får inte vara äldre än tre (3) månader, räknat 
från sista dagen att lämna anbud. 
Den konsult som vinner upphandlingen ska, senast när upphandlingsavtalet ingås, inneha 
rätt att bedriva näring i landskapet Åland (se 4 § landskapslag (1996:47) om rätt att utöva 
näring). 
 
Intyg och utredningar ovan får inte vara äldre än tre (3) månader från sista dag att lämna 
in anbud. 

4.6. Beställaransvarslagen 
Anbudsgivaren ska, i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar 
vid anlitande av utomstående arbetskraft (FFS 1233/2006), före avtalsteckning uppvisa 
följande dokument: 
 
1) en utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och 
arbetsgivarregistret enligt lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) samt i registret 
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över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 
2) ett utdrag ur handelsregistret, 
3) ett intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en utredning 
om att en betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp, 
4) ett intyg över tecknade pensionsförsäkringar samt över betalning av 
pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse har  
 
ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning 
5) en utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de 
centrala anställningsvillkoren, samt 
6) en utredning om hur företagshälsovården är ordnad för arbetstagarna som är 
stationerade i Finland. 
 
Om ett utländskt företag är en hyrd arbetstagares arbetsgivare eller är part i ett 
underentreprenörsavtal, ska företaget lämna uppgifter som motsvarar de uppgifter som  
 
 
avses ovan, i form av registerutdrag eller motsvarande intyg eller på något annat allmänt  
 
vedertaget sätt i enlighet med lagstiftningen i företagets etableringsland. 
 
Samtliga intyg och utredningar ovan får inte vara äldre än tre (3) månader, räknat från 
sista dagen att lämna anbud. 

4.7. Miljöarbete 
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt miljöarbete som innehåller miljöpolicy och miljömål. 
Anbudsgivarens miljöarbete bör ansluta till grundprinciperna för ett system certifierat 
enligt ISO 14001 eller likvärdigt system. 
 

4.8. Kvalitearbete 
Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete för kvalitetsäkringsåtgärder. Anbudsgivarens 
kvalitetsarbete bör utföras som egenkontroll och ansluta till grundprinciperna för ett 
system certifierat enligt ISO 9001 eller likvärdigt system. 



 

 

  

 

Konsultkontrakt 
Ramavtal- 
Projekteringstjänster för 
fartygs ombyggnader 

      

 Dnr: Dnr.2020/9781 
Datum: Datum 

PB 1060, AX-22111 Mariehamn 
registrator@regeringen.ax 
+358 18 25 000 
www.regeringen.ax 

 

mailto:registrator@regeringen.ax
http://www.regeringen.ax/


 

 

 Dnr.2020/9781 Välj datum 
 

 

                                      
              1(15) 
 
 

Innehåll 
1 BESTÄLLAR- och PROJEKTINFORMATION ..................................................................... 3 

1.1 Beställare ................................................................................................................................ 3 

1.2 Orientering om beställarens verksamhet ........................................................................... 3 

1.3 Orientering om objekten ..................................................................................................... 4 

2 Uppdraget .......................................................................................................................... 4 

2.1 Definition av uppdraget ....................................................................................................... 4 

2.1.1 Omfattning ..................................................................................................................... 4 

2.1.2 Avslutande av uppdrag ................................................................................................ 4 

2.1.3 Tillägg och ändringar .................................................................................................... 4 

2.1.4 Uppdragsgenomgång .................................................................................................. 4 

2.1.5 Beställningsrutiner ........................................................................................................ 5 

2.1.6 Avtalsuppföljning .......................................................................................................... 5 

2.2 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................. 5 

2.2.1 Lagar och förordningar ................................................................................................ 5 

2.2.2 Språkligt krav ................................................................................................................. 5 

2.2.3 Krav på kompetens och kontroll ................................................................................. 5 

2.2.4 Genomförande av uppdragen ..................................................................................... 6 

2.2.5 Kostnadsstyrning ........................................................................................................... 7 

2.2.6 Rapportering .................................................................................................................. 7 

2.2.7 Möten i projektet .......................................................................................................... 7 

2.2.8 Beställarens granskning................................................................................................ 7 

2.2.9 Myndighets- och klasskontakter ................................................................................. 7 

2.2.10 Arbetarskydd.................................................................................................................. 7 

2.2.11 Information .................................................................................................................... 8 

2.2.12 Datorstöd ....................................................................................................................... 8 

3 Underlag ............................................................................................................................. 8 

4 Kontraktshandlingar ......................................................................................................... 8 

5 Förvaring av underlag ....................................................................................................... 8 

6 Överlämnande av material ............................................................................................... 8 



 

 

 Dnr.2020/9781 Välj datum 
 

 

                                      
              2(15) 
 
 

7 Annan användning av planerna ....................................................................................... 9 

8 Organisation ...................................................................................................................... 9 

8.1 Projektens organisation........................................................................................................ 9 

8.2 Underkonsult ......................................................................................................................... 9 

9 Ansvar ................................................................................................................................. 9 

9.1 Försäkringar ........................................................................................................................... 9 

9.2 Sekretess ................................................................................................................................ 9 

10 Tidtabell ........................................................................................................................... 10 

11 Debiteringsgrunder ......................................................................................................... 10 

11.1 Arvode .................................................................................................................................. 10 

11.2 Särskilda ersättningar ............................................................................................................ 10 

11.3 Ersättning för rese- och resetidsutgifter .......................................................................... 11 

11.4 Utlägg ................................................................................................................................... 11 

12 Betalningar ....................................................................................................................... 11 

12.1 Betalningsvillkor .................................................................................................................. 11 

12.2 Faktureringsvillkor ............................................................................................................... 12 

12.3 Ålands särställning avseende hantering av mervärdesskatt .......................................... 13 

12.4 Reklamationsrätt ................................................................................................................. 13 

13 Säkerheter ........................................................................................................................ 13 

14 Särskilda bestämmelser .................................................................................................. 13 

15 Hävande av kontrakt och avtal ...................................................................................... 14 

16 Avgörande av meningsskiljaktigheter .......................................................................... 15 

 

 
  



 

 

 Dnr.2020/9781 Välj datum 
 

 

                                      
              3(15) 
 
 

Siffror inom parentes under rubriker (”KSE x.x.x.”) är vägledning till bestämmelser i KSE 2013 ”Allmänna avtalsvillkor 
för konsultverksamhet”. 
 

1 BESTÄLLAR- och PROJEKTINFORMATION 

1.1  Beställare 
Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7) 
Pb 1060 
AX-22111 Mariehamn 
Åland 
 
Beställarens kontaktperson i avtalsärenden 
 
Kontaktperson: Magnus Eriksson 
Telefon:  +358 18-25 155, +358 457-5221710 
E-post:  magnus.eriksson@regeringen.ax 
 
Beställarens kontaktperson i ärenden som gäller avropets utförande 
  
Kontaktperson:  Definieras i respektive avrop  
Telefon: -   
E-post: -   
 
Ersättare: Definieras i respektive avrop 
Telefon: - 
E-post: -  
 
Konsultens kontaktperson i avtalsärenden  
Kontaktperson:  
Telefon:   
E-post:   
 
Konsultens kontaktperson i ärenden som gäller avropets utförande 
  
Kontaktperson:   
Telefon:   
E-post:   
 

1.2 Orientering om beställarens verksamhet 
Ålands landskapsregering är Ålands verkställande myndighet inom de områden där Åland har 
självstyre enligt självstyrelselagen. Regeringen består av kollektivet ministrar under ledning 
av lantrådet. Regeringen har sitt säte i Självstyrelsegården i Mariehamn varifrån den 

mailto:magnus.eriksson@regeringen.ax
mailto:magnus.eriksson@regeringen.ax
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85land
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvstyrelselagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ministrar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lantr%C3%A5d
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvstyrelseg%C3%A5rden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariehamn
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leder Ålands landskapsförvaltning. Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning har till 
uppgift att biträda landskapsregeringen och dess medlemmar i de ärenden och andra 
uppgifter som ankommer på landskapsregeringen samt att ge service till allmänheten. 

 

1.3 Orientering om objekten 
Transportbyrån inom Ålands landskapsregering ansvarar för den kollektiva sjötrafiken inom 
landskapets gränser och ansvarar för dockningar, extra ordinära reparationer och 
ombyggnader av tonnaget samt ansvarar för nyanskaffning av tonnage. Detta avtal omfattar 
konsulttjänster för ombyggnader.  

2 Uppdraget 

2.1  Definition av uppdraget 
 

2.1.1 Omfattning 

Beställaren har rätt att köpa in tjänster enligt detta avtal. 
Beställaren förbinder sig inte till någon mängd beställningar enligt detta avtal. 
 
Uppdraget som projektör för Ålands landskapsregering omfattar ombyggnadsarbeten på 
frigående färjors skrov och tillhörande metallkonstruktioner md planering, projektering, 
design, hållfasthetsberäkningar, ritningar, ta fram arbetsbeskrivningar och svetsbeskrivningar 
vid av ombyggnader av tonnaget. Även tillhörande vikt och stabilitetsanalyser vid 
ombyggnader ingår i uppdraget. Konstruktionerna ska uppfylla av klass och myndigheter 
ställda krav. 

2.1.2 Avslutande av uppdrag 
(KSE 8.3.2) 

Till uppdraget kan även ingå att bistå vid arbetsplatsmöten (AP) i samband med 
ombyggnadernas förverkligande. Om avtalet löper ut före påbörjade ombyggnader slutförts 
så gäller avtalet tills ombyggnaderna är slutförda. 
 

2.1.3 Tillägg och ändringar 

Alla tillägg och/eller ändringar till avtalet, kräver parternas samtycke och ska ske skriftligen. 
 

2.1.4 Uppdragsgenomgång 

Arbetet inleds med ett ”Startmöte”, vilket syftar till att gå igenom avtalets omfattning och 
rutinerna kring genomförandet. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lands_landskapsf%C3%B6rvaltning
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2.1.5 Beställningsrutiner 

Beställning (avrop) enligt detta avtal kan ske av infrastrukturavdelningens avdelningschef, 
transportbyråns byråchef och transportbyråns tekniska inspektörer. 
 
Flera Konsulter kommer att antas för att teckna ramavtal. I första hand kommer den Konsult 
som har det förmånligaste anbudet enligt anbudsutvärderingen att erhålla uppdragen. Om 
den förmånligaste Konsulten inte hinner utföra uppdragen inom av beställaren angiven tid 
avropas uppdraget av den näst mest förmånliga Konsulten och så vidare. 
 

2.1.6 Avtalsuppföljning 

Avtalet ska vid behov följas upp, dock minst en gång per år. Konsulten ska delta i sådan 
uppföljning. Uppföljningen ska innehålla genomgång av avtalsvillkor, arvodesjusteringar, 
överenskommelser, statistik, underkonsulter etc. Arvoden justeras enligt punkt 5.7.1 KSE 
2013. 
 

2.2 GENOMFÖRANDE 
 

2.2.1 Lagar och förordningar 

I Uppdragets genomförande iakttas Finlands och Ålands lagar och förordningar samt 
anvisningar och bestämmelser utfärdade av Ålands landskapsregering och övriga 
myndigheter. Ålands landskapsregerings frigående fartyg är klassade av Lloyd´s register eller 
lyder under Traficom´s regelverk varför dessa regelverk även ska tillämpas. 
 

2.2.2 Språkligt krav 

Produkter, tjänster, fakturor, ev. utbildning och dokumentation som omfattas av detta avtal 
ska vara på svenska.  

I och med att landskapet Åland är enspråkigt svenskt är uppdragsspråket svenska i både tal 
och skrift.  Konsulten och Konsultens personal skall klara av att utföra de tjänster som 
omfattas av uppdraget på svenska. 
 

2.2.3 Krav på kompetens och kontroll 

De personer som utför tjänsterna ska inneha lämplig utbildning och erfarenhet för projektets 
kravnivå. Personen ska ha dokumenterad kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag. 
 
Konsulten ska innan avtalet undertecknas överlämna cv:n för de personer som kommer att 
utföra uppdrag enligt nedan. I de fall samma person utför konsulttjänsten för flera av de i 
punkt 2.1.1 efterfrågade tjänsterna utgår ersättning enligt det lägre angivna beloppet i 
anbudet. Kraven gällande examen och arbetslivserfarenhet ska vara relevant för 
kompetensområdet för respektive konsulttjänst.  
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Ansvarig projektledare ska minst ha högskoleexamen eller motsvarande utbildning 
med inriktning på fartygs- och maskinteknik och med minst fem år relevant 
arbetslivserfarenhet för uppdraget. 
Ansvarig konstruktör ska ha utbildning som skeppsbyggnadsingenjör. Personerna 
ska ha minst fem års arbetslivserfarenhet som om ansvarig projektör med 
motsvarande arbetsuppgifter. 
Projektassistent ska ha utbildning med sjöfartsteknisk utbildning och med minst 2 
års arbetslivserfarenhet från konstruktions- och projektarbete. 

 
Konsulten ska för uppdraget upprätta riskanalys, riskanalysen ska belysa de eventuella risker 
som kan komma att falla ut med hänseende på uppdraget. Riskanalysen ska redogöra för 
identifierade risker och vilka åtgärder som ska vidtas.  
 

2.2.4 Genomförande av uppdragen 

 
1. Beställaren gör förfrågan hos den konsult som har prioritet 1 huruvida denne har 

möjlighet att åta sig uppdraget. 
2. Beställaren gör avrop på uppdraget enligt “Avropsavtal projekteringstjänster” 
3. Inför arbetets påbörjande ska konsulten delta i upprättandet av projektplan och 

budget tillsammans med beställaren. Projektplanen ska kort redovisa för projektets 
avgränsningar, ekonomi (projektkalkyl), bemanning, kravdialog, ärendehantering, 
milstolpar och beslutspunkter samt leverans och överlämning. Beställaren ska 
godkänna projektplanen och budget.  

4. Konsulten ska vara delaktig vid upprättande av en riskanalys och -bedömning för 
projektet. 

5. Konsulten gör förarbeten tillsammans med beställaren, förarbetena kan innefatta 
fältbesök, insamlande grundläggande ritningsmaterial och annan nödvändig 
information för genomförande. 

6. Konsulten tar fram nya konstruktioner med tillhörande ritningar, 
hållfasthetsberäkningar, nödvändiga arbets- och svetsbeskrivningar inom uppdragets 
avgränsningar samt inhämtar nödvändig information för konstruktionernas 
förverkligande från klass och myndigheter.  

7. Ansvarig projektör rapporterar till beställaren som definieras i avropet. 
8. Beställaren ansöker om klassgodkännande / godkännande från Traficom i de fall det 

behövs 
9. Beställaren återkopplar till projektör för eventuella korrigeringar för 

klassgodkännande /godkännande från Traficom. 
10. Innan avslutat projekt ska allt material i anslutning till uppdraget överlämnas till 

beställaren. 
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2.2.5 Kostnadsstyrning  

Konsulten ger underlag till budget för hela sitt åtagande som konsult, beräknad tidsåtgång 
uppskattad till XX tim/vecka.  
 
Arbetstid för resor utgår till maximalt 3 (tre) timmar resa enkel väg och ersätts enligt KSE 
2013 5.6.3. 
 
Avstämning av verkligt upparbetad kostnad mot överenskommen budget skall ske genom 
konsultens försorg månadsvis och redovisas för beställaren som ska godkänna kostnaderna 
för debitering. Detta sker i samband med uppföljnings- och/eller avstämningsmöten. 
 
Utöver i budget identifierade kostnader får inte debiteras om inte ett skriftligt godkännande 
har inhämtats av beställaren vid uppföljnings- och/eller avstämningsmöten efter det att 
budget för projektet har godkänts. 
 

2.2.6 Rapportering 

Rapportering sker kontinuerligt i samband med i projektplanen fastställda uppföljningsmöten 
till beställaren.  
 

2.2.7 Möten i projektet 

Konsulten kommer tillsammans med beställaren att ha avstämningsmöten där projektets 
statusrapport och presentation av framtagna konstruktionslösningar behandlas.  
 
Plats för möten är företrädesvis på beställarens kontor eller via videokonferens på Microsoft 
Teams. 
 

2.2.8 Beställarens granskning 

Beställaren kommer granska konsultens arbete. Dels fortlöpande granskning under arbetenas 
utförande och granskning av protokoll. 
 

2.2.9 Myndighets- och klasskontakter 

Slutligt godkännande av konstruktioner från klass och Traficom inhämtas av beställaren. 
 

2.2.10 Arbetarskydd 

Konsulten ansvarar för arbetarskyddet för Konsultens verksamhet.  
 
Konsulten ska inrapportera alla iakttagelser om brister i arbetarskyddet till beställaren. 
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2.2.11 Information 

Beställaren planerar och utför information gällande projektet. Frågor gällande projektet ska 
hänvisas till beställaren.  
 

2.2.12 Datorstöd 

För att genomföra uppdraget ska konsulten kunna använda sig av Microsoft office 365 (minst 
Business standard) eller motsvarande som är kompatibelt med Microsoft office 365. För 
design, konstruktionsberäkningar och framställande av ritningar ska konsulten ska använda 
sig av modern CAD-programvara avsedd för konsultens specifika fackområde och ansvarar 
för att den används och hålls uppdaterade. 
Kostnader för datorstöd ingår i de allmänna omkostnaderna. 

3 Underlag 
(KSE 2.1.1) 
Som underlag för uppdragen överlämnar beställaren en beskrivning av funktionen som ska 
uppnås med ombyggnaden. Beställaren överlämnar nödvändigt material som finns till 
förfogande för att entreprenören ska kunna orientera sig för uppdraget. 
 
I det fall Konsulten får kännedom om uppgifter och handlingar som beställaren ej förfogar 
över och i det fall detta kan vara av betydelse för uppdraget, rekvireras handlingarna genom 
beställarens försorg. 

4 Kontraktshandlingar 
(KSE 9.1) 
För detta avtal gäller handlingar enligt nedan. Handlingarna kompletterar varandra. 
Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de i 
nedan angiven ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 

i. Detta avtal 
ii. Avropsavtal projekteringstjänster 
iii. Allmänna avtalsvillkor för konsultuppdrag KSE 2013 (RT 31-11143 sv). 

5 Förvaring av underlag 
Konsulten ska förvara samtliga handlingar digitalt på en server på avsedd projektplats som 
systematiskt säkerhetskopieras minst en gång per dygn. Detta avser även arbetsmaterial. 

6 Överlämnande av material 
Konsulten förbinder sig att vid avtalets upphörande lämna samtliga uppgifter, underlag och 
dokumentation till beställaren. Godkända slutliga versioner av ritningar ska, utöver 
papperskopior i två exemplar även överlämnas i PDF-format för utskrift samt original DWG-
format från använt datorprogram.  
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Nya stabilitetskalkyler överlämnas i Excel xlsx-format för tabeller och uppdaterade, godkända 
stabilitetshandböcker överlämnas i PDF-format samt tre inbundna pappersexemplar. 

7 Annan användning av planerna 
(KSE 6.2.1, 6.2.2) 
Beställaren har rätt att för avtalat ändamål nyttja resultatet av konsultens uppdrag. 
Beställaren har därutöver rätt att använda resultatet för andra projekt beträffande framtagna 
principer, typlösningar, detaljlösningar etc. utan att särskild ersättning utgår till konsulten. På 
motsvarande sätt har konsulter rätt att använda resultatet för andra projekt utan att ersätta 
beställaren. Beställaren har rätt att fritt delge och överlämna materialet till tredje part. 

8 Organisation 
(KSE 2.1.5, 3.1.3) 

8.1 Projektens organisation 
Projektens organisation är projektspecifik och anges vid avrop. Projektchef/ansvarig är 
anställd vid Ålands landskapsregering Infrastrukturavdelning-Transpotrbyrån. På övriga 
befattningar kan antingen anställd personal eller konsulter tillsättas. 
 

8.2 Underkonsult 
(KSE 3.1.3) 
Konsulten ska kontrollera att underkonsult fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, till 
exempel avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. 
Beställaren förbehåller sig rätten att ta del av konsultens avtal med eventuella 
underkonsulter. 

9  Ansvar  
(KSE 2, 3)  
Beställarens och konsultens ansvar regleras i KSE 2013 punkt 2 och 3. 

9.1 Försäkringar 
(KSE 5.5.2) 
Konsulten skall ha en giltig ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 
Konsultens personal skall ha lagstadgat försäkringsskydd. 
Till de allmänna omkostnaderna ingår försäkringar 
 

9.2 Sekretess 
Konsulten förbinder sig att inte till någon enskild eller juridisk person röja uppgifter som 
Konsulten tar del av i samband med uppdraget, vare sig det sker muntligen, genom att en 
handling lämnas ut eller på annat sätt. Konsulten förbinder sig även att inte nyttja sådan 
uppgift utan särskilt, skriftligt, tillstånd från beställaren. Sekretessen gäller även efter det att 
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uppdraget har upphört. Konsulten svarar för att även underentreprenörer i alla led följer 
dessa sekretessbestämmelser. 
 
Enligt lagstiftningen om offentliga handlingar är uppdragssumman och 
uppdragshandlingarna offentliga efter att uppdragsavtalet har ingåtts, om inte ett enskilt 
dokument eller en del av det av orsak som kan ha med affärshemligheter att göra ska 
sekretessbeläggas. Det åligger Konsulten att föra talan i frågan. 
 

10 Tidtabell  
(KSE 7) 
Avtalet gäller i två (2) år från och med avtalstecknande med option på ytterligare två (2) år. 
Beställaren ska minst två (2) månader före avtalets utgång meddela konsulten om optionen 
kommer att utnyttjas.  

11 Debiteringsgrunder 
 

11.1 Arvode  
Arvode utgår enligt Tidsarvode enligt personkategorier (KSE 5.2.3). Priserna anges exklusive 
mervärdesskatt. 
 
Personkategorier: 
Ansvarig Projektledare – Arvodet används då person med kvalifikationer enligt 2.2.3 utför 
arbetsuppgifter som projektledare inom uppdraget 
Debiteras med; XX,00 €/tim 
 
Ansvarig konstruktör – Arvodet används då person med kvalifikationer enligt 2.2.3 utför 
arbetsuppgifter konstruktör inom uppdraget 
Debiteras med; XX,00 €/tim 
 
Projektassistent – Arvodet används då person med kvalifikationer enligt 2.2.3 utför 
arbetsuppgifter projektassistent inom uppdraget 
Debiteras med; XX,00 €/tim 
 
Arvode för övertid utgår ej (KSE 5.2.3.2) 
Priser exklusive moms. 

11.2 Särskilda ersättningar 
(KSE 5.4.1) 
Inga särskilda ersättningar får debiteras. 

Konsulten har ej rätt att ta ut någon faktureringsavgift, export- och tullavgifter. 
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11.3 Ersättning för rese- och resetidsutgifter 
(KSE 5.6) 
Resor utgår från konsultens huvudkontor och ska ske med det mest total ekonomiskt 
fördelaktiga transportmedlet. 
 
Kilometerersättning för egen bil debiteras med X,XX €/km. 
Övriga rese-, logikostnader ersätts mot originalfaktura + XX% i administrationskostnader. 
Dagtraktamenten: 
Fulldag (resa över >10h) XX € 
Halvdag (resa över >6h) XX € 

11.4 Utlägg 
(KSE 5.5) 
Inga särskilda utlägg debiteras, såvida de inte är av avsevärda eller exceptionella, därvid 
avtalas särskilt om före arbetet påbörjas och ska framkomma nämnda projektkalkyl i punkt 
2.2.4.3. 

12 Betalningar 
(KSE 5.8) 
 
Några förskottsbetalningar erläggs inte. 
Varken fakturerings- eller expeditionskostnader får förekomma. 
 

12.1 Betalningsvillkor 
Betalning sker efter godkänt fakturaunderlag och senast 30 dagar efter fakturering.  
 
Dröjsmålsränta erläggs enligt vad som stadgas i räntelagen (FFS 340/2002). Om fakturan är 
ofullständig eller felaktig så får dröjsmålsränta inte debiteras. 
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12.2 Faktureringsvillkor 
Fakturering sker månadsvis, efter utförda uppmätta mängder. Före fakturering ska beställaren 
ha haft möjlighet att granska grunderna för faktureringen. 

Några förskottsbetalningar erläggs inte. 
Fakturan ska uppfylla de krav på fakturainnehåll som ställs i mervärdesskattelagen (FFS 
1501/1993), 209b§. 
 
På fakturan ska finnas antecknat Ålands landskapsregerings FO-nummer + MOMS REG: 
0145076-7 MOMS REG 
 
Faktureringsadress: 
Ålands landskapsregering 
Infra /Teknik 
Pb 2050 
AX-22111 Mariehamn 
 
E-faktura: 
FI8720323800001432 
NDEAFIHH 
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Pdf-faktura: 
faktura@regeringen.ax 
 

I första hand skall e-faktura användas. 
 

12.3 Ålands särställning avseende hantering av mervärdesskatt 
Utländska företag som inte är registrerade i det finländska FO-registret ska bifoga ett 0% 
källskattekort som erhålls från Ålands skattebyrå. Källskattekortet ska finnas beställaren 
tillhanda före första faktureringen. 

Åland har en särställning inom EU och betraktas som tredje land i skattehänseende. Åland 
hör inte till EU:s mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Däremot hör Åland tillsammans 
med Finland till EU:s tullunion. Ålands särställning utanför EU:s skatteområde innebär att en 
skattegräns uppstår mellan Åland och EU. Detta innebär i praktiken att varutrafiken befrias 
från avsändarområdets skatter och därefter uppbärs destinationsområdets skatter och 
avgifter. 

12.4 Reklamationsrätt 
Betalning av faktura innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel eller brister i 
produktens/tjänstens utförande. 

13 Säkerheter 
Beställaren ställer ej ut någon säkerhet till Konsulten för uppdraget. 

14 Särskilda bestämmelser 
Konsulten ansvarar för att erforderliga tillstånd för genomförande av uppdraget införskaffas. 
   
I fall Konsulten erhåller upphandlingen skall denne senast när upphandlingsavtalet ingås 
inneha en rätt att bedriva näring i landskapet Åland, se 4 § i landskapslag (ÅFS 1996:47) om 
rätt att utöva näring. 
 
Konsulten ska ha en sådan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att fullgöra 
uppdraget och etablera ett långvarigt leverantörsförhållande med den upphandlande 
enheten.  
 
Konsulten ska uppfylla lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av 
utomstående arbetskraft 2006/1233 
 
Konsulten skall, innan avtalet tecknas, visa att de är registrerade i tillämpliga företagsregister 
genom att: 

1. överlämna en utredning som visar huruvida Konsulten är införd i 
förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över 

mailto:faktura@regeringen.ax
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mervärdesskattskyldiga, ifylld blankett SKV 4820 från Skatteverket i Sverige eller 
motsvarande från annat land samt  
 

2. överlämna ett handelsregisterutdrag, registreringsbevis, F-skattebevis eller 
motsvarande från annat land. 

 
Konsulten skall, innan avtalets tecknande, styrka att denne och eventuella underleverantörer 
har betalt sina skatter och socialförsäkringsavgifter, eller ha en uppgjord betalningsplan 
angående obetalda sådan, genom att:  

3. överlämna ett intyg över betalda skatter från skattemyndigheten i Konsultens 
registrerade hemort eller ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en 
betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp 
 

4. överlämna ett intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av 
pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att betalningsplan har gjorts upp. 

 
5. överlämna ett intyg från försäkringsbolag över ansvarsförsäkringar och självrisker. 

 
6. överlämna intyg från försäkringsbolag över erlagda arbetslöshets-, 

olycksfallsförsäkringar. 
 
Konsulten ska, innan avtalet, undertecknas intyga att den följer tillämpliga arbetsrättsliga 
bestämmelser genom att: 

7. överlämna en utredning om vilket kollektivavtal som skall tillämpas på arbetet eller 
om de centrala anställningsvillkoren för personalen. 

 
Konsulten ska, innan avtalet undertecknas, intyga att den uppfyller kraven på 
arbetsplatshälsovård genom att: 
 

8. överlämna ett intyg om att avtal om arbetsplatshälsovård för företagets personal 
finns. I intyget skall tydligt framgå vilket företag som tillhandahåller 
arbetsplatshälsovården samt referensperson. 

 
För utländska företag skall motsvarande ovanstående (3-8) uppgifter bevisas. 
 
Samtliga intyg och utredningar ovan ska inte vara äldre än 3 månader 

15 Hävande av kontrakt och avtal 
Gällande hävande av kontrakt och överlåtelse av avtal, se KSE 2013 avsnitt 8. 
Som Force Majeure räknas omständigheter i anslutning till Convid-19 pågående pandemi. 
 
Den upphandlande enheten har rätt att säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid 
under 
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avtalsperioden. Konsulten har rätt att säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid 
under 
avtalsperioden. Uppsägningen ska vara skriftlig. 

16 Avgörande av meningsskiljaktigheter 
(KSE 10) 
Meningsskiljaktigheter som uppstår om tolkningen av uppdragshandlingarna avgörs i 
enlighet med punkt 10 i de Allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamhet KSE 2013. 
Konflikter och meningsskiljaktigheter skall om möjligt avgöras genom ömsesidiga 
förhandlingar efterhand som de uppstår. 
 
Tvister om giltigheten, tolkningen och tillämpningen av detta avtal samt om extra arbeten 
och kostnader för dem ska, om parterna inte på egen hand kan förlikas, liksom 
angelägenheter som gäller tvister om indrivningen av tillgodohavanden till följd av 
kontraktet, föras till Ålands tingsrätt för avgörande. Om parterna enas om det kan ärendet 
även avgöras genom skiljemannaförfarande. 
 

------------------- 

Avtalet upprättas i två likalydiga original. 

 
Mariehamn den ____/____ 2021 
 
 
För Ålands landskapsregering   För Konsulten 
 
 
__________________________________________  _____________________________________ 
Infrastrukturminister Christian Wikström  Xxxxxx Xxxxxxx 
  
 
__________________________________________  _____________________________________ 
Teknisk inspektör Magnus Eriksson 
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Avropsavtal projekteringstjänster- ”projektnamn”  
 

202x.xx.xx 

Ansluter till avtal dnr: ÅLR 202x/xxxx 

1. Avtalsparter 

1.1. Beställare: 
Ålands Landskapsregering 
Infrastrukturavdelningen 
Box 1060 
AX-22111 MARIEHAMN 
FO-nr: 0145076-7 
 

Beställarens kontaktperson för avropet: 
<Förnamn efternamn> 
e-postadress:  
 

1.2. Projektör 

Projektörens kontaktperson för avropet: 
<ansvarig projektledare namn> 
e-postadress: 
 

Sidokonsulter:  
<Firmanamn> 
<ansvarig projektledare namn> 

 

2 Uppdragsbeskrivning  

2.1 Bakgrund 
 
<beskriv bakgrunden till ombyggnaden>. 
 

2.2 Projektmål 
<Formulera målet, beskriv funktion/resultat som ska uppnås> 
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2.3 Omfattning av avrop 
<projektavgränsningar> 

2.4 Underlag: 
Som underlag till uppdraget finns: 
<beskriv vilket material finns att tillgå ex. ritningar, förstudier> 

3 Ekonomi  

3.1 Budget för avropet 
För identifiering av uppdragets omfattning och upprättande av förslag till budgetpris och projektplan 
utfört enligt Ramavltalet 2.2.4  punkt 3  

Konsulten upprättar budget för uppdraget, bilaga 1, som ska godkännas av beställaren och utgör 
grund för debiteringsbara timmar. 

4 Tider 

4.1 Leveranstid 
Ritningar för granskning ska levereras 202x-xx-xx. 

Färdigt ritningsmaterial och tillhörande beskrivningar ska levereras 20xx-xx-xx. 

5 Dokumentation 
Enligt ramavtal. 
 
Avtalet upprättat i två liktydliga original 
 
Mariehamn den 202x.xx.xx 
 
 
För Ålands Landskapsregering  För Konsulten 
 
 
________________________________  ________________________________ 
<Namn>    <Namn> 
<Titel, Ålands Landskapsregering>  <Firmanamn> 
 
 
Bilaga 1: Budget för projekteringar vid <projektnamn> 
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Ekonomisk reglering: 
 

Budget för  [namn] 
Ramavtal konsult: Kontaktperson:  rev.   Datum: 

          
Projekt: Fartyg: 

    
Upprättande av förslag till budgetpris och projektplan 

Resurs 
Enhetspris Mängd Kostnad 

[enhet] [enhet] [antal]  [enhet] [€] 
            
            
            

   Summa:   

      
Budget för projektering 

Resurs 
Enhetspris Mängd Kostnad 

[enhet] [enhet]  [Antal] [enhet] [€] 
            
            
            
            
            

   Summa:   

      
      
      

Underlaget regleras mot av konsulten nerlagda godkända arbetstimmar enligt ramavtalet punkt 12.1 och 
med de i anbudet givna arvoden och kostnader. 
 
Fakturering sker enligt ramavtalets punkt 13.2. 
 
Mariehamn den XX.XX.202x 
 
__________________________________________________ ________________________________________________ 
<namn>    <namn> 
<titel> Ålands landskapsregering  <Konsult> 
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