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Datum: 08.03.2019 , förfrågan nr: 2019.10, märke ”Övervaknings System” 

Anbudsbegäran gällande ”Övervaknings System” 

Allmänt: 

Anbudsbegäran gäller 5-10 kamera övervaknings  system till ingående hamnar i Project Smart Marina. 

Anbudet skall ges på leverans och driftsättning av anläggning, installation utföres på löpande räkning 
och material mot netto kostnad plus AO påslag. 

Anbudsutvärdering kommer att utföras på en standardanläggning som beskrives i denna handling. 

Beställande enhet är respektive hamn. Smart Marina är ombud för upphandlingen. 

Anbudsbegärans innehåll och disposition 
Detta dokument är indelat i 5 avsnitt: 

1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar

2. Tillstånd

3. Kravspecifikation

4. Anbudets innehåll

5. Upphandlingsregler

6. Utvärdering

1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar berör ca 5-10
ingående hamnar i projekt Snart Marina.
För att öka på säkerheten i hamnarna så avser ett flertal av hamnarna att installera ett 
kameraövervaknings system. 
Allmänna krav: 

• Systemen skall vara anpassat för den maritima miljön
• Systemet skall vara så diskret som möjligt så att den känsliga maritima miljön

påverkas så lite som möjligt
• Systemet skall vara uppkopplat mot nätet via mobil eller läsplatta.
• Systemet ska kunna spela in video för åter uppspelning( ca 2 veckor),

minneskort SD och på extern webbplats.
• Systemet kan med fördel vara rörelseaktiverat

• Systemet skall vara decentraliserat så att ingen lokal dator behöves.
• Systemet skall vara funktionellt även i mörker
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Anbudet skall avse ett standardsystem som utvärderas och vid beställning kommer 
konfiguration, dvs. antal kameror att variera för respektive hamn.  
Då det på marknaden förekommer många olika system och systemkonfigurationer kommer 
utvärdering att ske på:  

1. Pris
2. Kvalitet
3. Användargränssnitt
4. Service och support
5. Referenser

Pris skall anges på något av följande alternativ eller alla alternativ: 

A. Priset på ett komplett system med 2-3 kameror(pris per st)

B. Pris på ett komplett system med 2-3 trådlösa kameror(pris/st)

C. Priset på ett komplett 2 utomhus och 1 inomhus kamera system trådbundet

D. Pris på ett komplett 2 utomhus och en inomhus kamerasystem, trådlöst

E. Timkostnad  och AO påslag för installation

F. Fritt formulerad exempelhamn med A eller B som exempel.
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2. Tillstånd(FI,ÅL)
Något formellt tillstånd erfordras inte för att sätta upp kameror. Däremot så skall de ingående hamnarna att
tillsätter en arbetsgrupp som utreder risker hänförliga till de filmades personliga integritet och fördelar som
hamnarna ser med kameraövervakning. Hamnarna skall motivera varför det är nödvändigt att installera
kameror och informera om att kameror är uppsatta och i vilket syfte. Leverantören som utses skall sitta med
i denna utvärderingsgrupp.

KAMERAÖVERVAKNING PÅ ARBETSPLATSEN(text från superliitto.fi) 

Arbetsgivaren får i sina lokaler genomföra kameraövervakning i syfte att trygga den personliga säkerheten 

för arbetstagare och andra som vistas i lokalerna. Kameraövervakning får dock inte användas för 

observation av en viss arbetstagare eller vissa arbetstagare på arbetsplatsen. På toaletter, i 

omklädningsrum eller på andra motsvarande platser eller i andra personalutrymmen eller i arbetsrum som 

anvisats för arbetstagarnas personliga bruk får inte heller finnas kameraövervakning. Arbetsgivaren får 

dock rikta kameraövervakning mot ett visst arbetsställe där arbetstagare arbetar, om observationen är 

nödvändig för att hindra uppenbar risk för våld i anslutning till arbetstagarens arbete eller uppenbar 

olägenhet eller fara för arbetstagarens säkerhet eller hälsa. Observationen är tillåten också om den är 

nödvändig för att hindra och utreda brott mot egendom. Då ska en väsentlig del av arbetstagarens arbete 

består i att hantera egendom som är betydande. Observation av arbetstagaren är tillåten om den sker på 

begäran av arbetstagaren och saken har överenskommits mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

3. Kravspecifikation
Anbudsgivaren skall tillhandahålla följande: 

S 1 Anbudsgivaren skall inneha bevisad erfarenhet inom installation av övervaknings kamera 
         system anläggningar 

S2  Anbudsgivaren skall inneha verksamhetsställe och eller partner på Åland, Finland och SE. 

S3   Anbudsgivaren skall ha näringsrätt på Åland för den Åländska  installationerna.  

Samtliga skallkrav  §3 skall uppfyllda 
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4. Anbudets innehåll
Anbudet skall innehålla följande uppgifter: 

- Anbudets giltighetstid (minst tre (3) månader efter sista dag att lämna in anbud)

- En beskrivning av tjänsten och anbudsgivarens resurser.

• Leveranstid
• Kompetens hos anbudsgivarens personal
• Pris enligt ovan angivna standardinstallation

- Eventuella samarbetspartners vid uppdragets genomförande

- Prisuppgifter ska anges i euro exkl. moms.

3.1 Krav på anbudsgivare 
Anbudsgivaren ska ha erforderlig: kompetens, personal och kapacitet att leverera och utföra uppdraget 
under önskad tid. Leverantören skall även ha betalat lagstadgade socialskyddsavgifter och skatter. 

Till anbudet skall anbudsgivaren lämna uppgifter om: 

- Anbudsgivarens kontaktuppgifter och ansvarig person
- Anbudsgivaren ska bifoga en kortfattad beskrivning av företaget/organisationen (företags-

/organisationsform, år i branschen, verksamhet, erfarenhet av liknande uppdrag, omsättning,
bemanning, etc.) samt redovisa en väl utvecklad verksamhetsidé kring föremålet för denna
upphandling som belyser de allmänna förutsättningarna för verksamheten.

Den leverantör som väljs skall senast vid avtalets tecknande kunna uppvisa: 

- Intyg över leverantörens registrering i närings- eller yrkesregistret.
- Intyg från skattemyndighet över att arrangören har betalt förskottsinnehållningar, lagstadgade

socialskyddsavgifter och skatter eller intyg över att betalningsplan ang. skatteskuld har gjorts
upp.

5. Upphandlingsregler
4.1 Upphandlingsform 
Denna upphandling omfattar tjänster och genomförs som en öppen upphandling enligt Ålands 
landskapsregerings beslut (ÅFS 2015/52) gällande vissa upphandlingar. 
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4.2 Lämnande av anbud 

Anbud ska sändas i slutet kuvert till Smart Marina, c/o Ålands Utvecklings Ab, 22 100 
Mariehamn, Åland eller per e-post info@smartmarina.eu . 

Kuvertet skall märkas med texten ”Övervaknings System” 

Sista inlämningsdag och klockslag ska vara den 5.04.2019 kl. 15:00. Anbud som lämnats in för 
sent beaktas inte, oavsett orsak. Anbudet ska vara giltigt i minst tre månader från anbudstidens 
utgång. 

Anbudet skall vara skriftligt, undertecknat av behörig firmatecknare. Anbudet ska vara på svenska. 

4.3 Annonsering 
Annonsunderlaget för denna upphandling kommer att publiceras på Smart Marinas 
hemsida: www.smartmarina.eu samt i lokala tidningar. 

4.4 Offentlig handling Alla inlämnade anbud behandlas i enlighet med bestämmelserna i 

landskapslag (ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Inkomna anbud är 
inte offentliga förrän upphandlingsavtalet ingåtts eller om upphandlingen avbryts. När 
upphandlingskontrakt har slutits blir som huvudregel alla anbud offentliga handlingar. 

Om anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbud bör beläggas med sekretess ska utförlig motivering ges i 
anbudet. I annat fall förutsätts att anledning till sekretess saknas. Sekretessprövning kan inte göras i förväg 
och garantier kan därför inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt 
begränsade sedan upphandlingen avslutats. Detta gäller särskilt uppgifter i anbud som rör 
utvärderingskriterierna och därför är prisuppgifter i huvudsak inte möjligt att sekretessbelägga. 

4.5 Förbehåll 
Smart Marina förbehåller sig rätten att anta delar av eller hela anbudet som ombud för de ingående hamnarna. 

4.6 Frågor under anbudstiden 
Frågor under anbudstiden lämnas skriftligt via e -post till kontaktpersonen för upphandlingen, senast sju 
dagar innan anbudstidens utgång. Samtliga frågor och svar på dessa kommer att 
publiceras, senast fem dagar innan anbudstidens utgång. Endast skriftliga svar är bindande för Smart Marina. 
Anbudsgivarna bör därför kontrollera uppgifterna på hemsidan. 

4.7 Kontaktuppgifter 

Frågor om upphandlingen under anbudstiden besvaras 

av: Smart Marina 

Namn: Lennart Joelsson 

Elverksgatan 10, 22 100 

Mariehamn E-post: 

lennart@smartmarina.eu 

http://www.smartmarina.eu/
mailto:lennart@smartmarina.eu
Rick
Highlight
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6. Utvärdering och beställning
Efter anbudstidens utgång öppnas samtliga anbud och först kontrolleras att kraven på 
anbudsgivaren i avsnitt 3.1 är uppfyllda samt att samtliga övriga skall -krav är uppfyllda. Om de inte uppfylls 
beaktas inte anbudet vidare. 

Det anbud som är mest fördelaktigt totalekonomiskt kommer att antas. 

Anbudsgivare kommer att utvärderas utifrån standardhamnen. 

Hamnarna kommer själva att beställa sin anläggning i huvudsak baserad på denna upphandling. 

Bilaga 1. Åländska hamnar som är ingående hamnar i projektet. 



Port 
name 

Owner / operator of the port 

Bärö Guestharbor Restaurang Glada Laxen Ab 
Brändö Guestharbour Brändö Fritidsservice Ab 
Havsvidden Havsvidden Ab 
Hamnsundet Saltviks kommun 
Jurmo Guestharbor Jurmo bys samfällighet 
Karlby Guestharbor Brudhäll Ab 
Kastelholms Guestharbor Sundby Gård Ab 
Kumlinge Guestharbor Kumlinge Stugor Ab 
Mariehamns Seglarförening Mariehamns Seglarförening r.f. 
ÅSS / Rödhamn Åländska Segelsällskapet r.f. 
Seglinge Guestharbor Seglinge fiskelag och vattensamfällighet 
Käringsunds Guestharbor Storby byalag 
Vargata Guestharbor Wikens Wänner r.f. 

Annex 1. Åland harbors in the project. 

Bilaga 1
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