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Datum: 30.01.2019 , förfrågan nr: 2019.08, märke ”Dricksvattenrening” 

 

Anbudsbegäran gällande ”Dricksvatten rening.” 
 

Allmänt: 

Anbudsbegäran gäller 3-4 st dricksvattenrening, förfrågan består av både brunnsrening och produktion av 

dricksvatten från östersjövatten.. Uppdragets kan påbörjas maj-juni 2019 och skall vara slutfört i september 

2020. Hamnarna kommer själva att utföra beställning på denna upphandling och vissa justeringar av slutpriset 

vid upphandling vid  kommer att krävas då hamnarnas förutsättningar och möjligheterna till installation i detta 

läge ej är klarlagda. (dvs. ej detaljprojekterade). 

Anbudet skall ges på leverans och driftsättning av  anläggning, installation utföres på löpande räkning och  

material mot netto kostnad plus AO påslag. 

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

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

1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar 

2. Kravspecifikation 

3. Anbudets innehåll 

4. Upphandlingsregler 

5. Utvärdering 

 

1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar berör ca 3-4 ingående 

hamnar i projekt Snart Marina. 
 

Följande hamnar har aviserat behov av vattenrening i hamnen. 

 

1.0  Jurmo Åland  Q max  6-7 kub/d RO 

1.2 Seglinge  Q max  6-7 kub/d RO 

1.3 Kumlinge(Remmarhamn) Q max 6-7 kub/d  Brunnsrening* 

1.4 Stenskär (Nagu)  Q max 6-7 kub/d RO 

 

*Vattenprov kommer att tillhandahållas. 
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Standard anläggning som skall prissättas. A-J 

A. RO anläggning som har en dyngskapacitet på ca  6-7 kubik rent vatten 

Membran skall vara anpassade för 7000 ppm.(för bräckta vattnet i Östersjön) 

B. Intags sil  

C. 50m inkommande PE ledning, inklusive slangvikter, markeringsboj. 

D. Matarpump ( får ej placeras i havet) 

E. Förfilter no1.  typ automatiskt sandfilter ( anpassad för anläggningen) 

F. Förfilter no 2. typ partikelfilter i minimi två steg. 

G. Bufferttank minimi 500 liter 

H. Fullt automatiskt system 

I. Matarpump från bufferttank skall vara frekvensstyrd mot tryck. 

J. UV lampa på utgående vatten. Skall vara i syrafast utförande, Q min 2kub/h. 

 

2. Kravspecifikation  
Anbudsgivaren skall utöver de krav som framgår tillhandahålla följande:  

S 1 Anbudsgivaren skall inneha bevisad erfarenhet inom installation av RO anläggningar för 

östersjön 

S2 Anbudsgivaren skall inneha verksamhetsställe och eller partner på Åland, Sverige, Estland och 

Finland, alternativt styrka hur anbudsgivaren själv hanterar uppdraget då det kan bli 

gränsöverskridande. 

S4 Anbudsgivaren skall ha näringsrätt på Åland för den Åländska installationerna. 

Samtliga skallkrav skall uppfyllda 

3. 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. 

 Projekt tidplan med aktiviteter 

 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. 



OBS HYPERLÄNK TILL DROPBOX HÄR    Senast reviderad: 15.2.2019 av Lennart Joelsson, Ålands Utvecklings Ab

- Intyg från skattemyndighet över att arrangören har betalt förskottsinnehållningar, lagstadgade

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

4. Upphandlingsregler
4.1 Upphandlingsform
Denna upphandling omfattar tjänster och genomförs som en öppen upphandling enligt Ålands 

landskapsregerings beslut (ÅFS 2015/52) gällande vissa upphandlingar. 

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 ”Dricksvatten rening”

Sista inlämningsdag och klockslag ska vara den 18.03.2019 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

mailto:info@smartmarina.eu
http://www.smartmarina.eu/
mailto:lennart@smartmarina.eu
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5. Utvärdering och beställning 
Efter anbudstidens utgång öppnas samtliga anbud och först kontro lleras 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. 

Vissa hamnar kan även välja endast solföljare och vissa kan även välja takpaneler. 

 

 

 

Bilaga 1. 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. 
Fyrudden harbor Valdemarsviks kommun 
Uvmarö harbor Uvmarö hamn 
Burgsvik harbor Burgsviken Utveckling Ab 
Öregrunds Guestharbor Östhammar Municipality 
Grisslehamn Grisslehamns Marina & Camping AB 
Djurönäset Guestharbor Djurönäset 
Rindö harbor Vasallen Vaxholm Exploatering AB 

Fejan 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholm / Stockholm 
Archipelago Foundation 

Baggö Marina Baggö Marina Ab Oy 
Brännskär harbour Living Archipelago Ab 
Remmarudden harbour Skärgårdshavets Trafiksystem VTS 
Kirjais Byhandel harbour Kirjais bybutik & marina 
Lillbacka Gård/ Högsåra 
harbour Lillbacka Gård 

Skärgårdcentrum 
Korpoström 

Fastighets Ab Sunnan 

Stenskär harbour Stenskär Stugor och Fisk 
Kärdla harbour Kärdla Sadam SA 
Orjaku harbour Käina Osavalla valitsus 
Soela harbour Soela Sadama Selts MTÜ 
Roograhu harbour Roograhu Sadam OÜ 

Annex 1. Opening ports in the project. 
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