Förfrågan nr: 2020.26
Datum: 14.10.2020
Anbudsbegäran gällande en film ”Film about Smart Marina Project”

Anbudsbegäran
Anbudsbegäran gäller fast pris på en film där 10 av våra 32 gästhamnar i Sverige (3 st),
Finland (2 st), Åland (3 st) och Estland (2 st) finns med. Konsultuppdraget är att filma 10 st
Smart Marina gästhamnar som vi själva väljer ut och som även innefattar filmning av utförda
investeringar samt Partners (en person i Finland, en person på Åland, 3 personer i Sverige
och en person i Estland).
Uppdragets kan påbörjas omgående efter beställning och skall vara slutfört i december 2020.
Upphandlande enhet är Ålands Utvecklings Ab FO.0696342-2 för projektet Smart Marina.
Kontaktpersoner:
Annica Grönlund Mobil +358400137374 e-post: annica@smartmarina.eu
Lennart Joelsson Mobil: +3584575244030 e-post: lennart@smartmarina.eu

Anbudsbegärans innehåll och disposition
Detta dokument är indelat i fem avsnitt:
1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar
2. Obligatoriska krav
3. Anbudets innehåll
4. Upphandlingsregler
5. Utvärdering

Anbudsbegäran består förutom detta dokument även av följande bilagor:
1) Ingående hamnars kontaktuppgifter, bilaga 1
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1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar berör 10 utvalda hamnar i projekt
Snart Marina.
1.1 Smart Marina är ett Interreg Central Baltic projekt med 32 gästhamnar på
Åland, i Finland och Sverige samt Estland. Samtliga gästhamnar har gjort
investeringar på ca 200 000 euro var. Vi önskar två längder på filmen, en kortare
version och en längre. I filmen skall det ingå intervjuer med respektive
kontaktperson i:
Ålands Utvecklings Ab (ÅUAB)/Smart Marina (Åland)
Novia/Smart Marina (Åbo, Finland)
Östhammar kommun/Smart Marina (Östhammar, Sverige)
Valdemarsvik kommun/Smart Marina (Valdemarsvik, Sverige)
Skärgårdsstiftelsen i Stockholm/Smart Marina (Stockholm, Sverige)
Hiiumaa/Smart Marina (Hiiumaa, Estland)
1.2 Minst en kortare film från respektive hamn (ca 12 minuter och en längre ca 25
minuter, den korta skall vara en summering av den långa).
Filmen skall innehålla följande:
- Interreg Central Baltic logo x 2, Smart Marina, ÅUAB, Novia, Östhammar,
Valdemarsvik, Skärgårdsstiftelsen i Stockholm samt Hiiumaa logos i slutet av
filmen.
- Introduktion
- Korta delar av investeringen i de 10 utvalda hamnarna.
- Engelsk text i filmen.
- Lämplig musik ingår som Lead Partner ÅUAB godkänner.
- Engelsk talande speaker genom hela filmen, ÅUAB önskar godkänna rösten.
- Kortare intervju med nyckelpersoner på Åland samt i Finland, Sverige och
Estland.
- HD kvalitet
- Leverans av komplett film filmer (kort och lång version) inkl. klippning, ljud etc.
- Resekostnader ingår.
- En viss del av material finns färdigt och skall vara med i filmen.
- Fast pris på hela jobbet.

2. Obligatoriska krav på anbudsgivaren
Anbudsgivaren skall utöver de krav som framgår tillhandahålla följande:
S1

Anbudsgivaren skall inneha bevisad erfarenhet inom dokumentärfilm.
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S2

Anbudsgivarens huvudkonsult skall kunna uppvisa erfarenhet från minst 3 filmprojekt.

Samtliga skallkrav skall uppfyllas.
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.
●
●

Kompetens hos anbudsgivarens personal
Fast pris på position 1.1

Prisuppgifter ska anges i euro exkl. moms.
3.1 Anbudsgivarens kompetens
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 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 för
skatteskuld har gjorts upp.

4. Upphandlingsregler
4.1 Upphandlingsform
Denna upphandling omfattar tjänster och genomförs som en öppen upphandling
Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor
enligt denna anbudsförfrågan följs och att bästa villkor/pris lämnas i anbudet.
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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 ”Film about Smart Marina Project”
Sista inlämningsdag och klockslag ska vara onsdag 28.10.2020 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 eller engelska.
4.3 Annonsering
Annonsunderlaget för denna upphandling har publicerats på Smart Marinas hemsida:
www.smartmarina.eu och i lokalpress.
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.
4.6 Frågor under anbudstiden
Frågor under anbudstiden lämnas skriftligt via e-post till kontaktpersonen för upphandlingen,
senast tre dagar innan anbudstidens utgång.
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
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5. Utvärdering
Efter anbudstidens utgång öppnas samtliga anbud och först kontrolleras att kraven på
anbudsgivaren är uppfyllda samt att samtliga övriga skall-krav är uppfyllda. Om de inte
uppfylls beaktas inte anbudet vidare. Därefter bedöms anbuden enligt nedanstående
förutsättningar:
Det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas är det som innehar
lägsta pris:
Utvärderingen sker på följande sätt:
Pos 1.1 Fast pris
5.1 Sammanräkning och resultat
Smart Marina (Ålands Utvecklings Ab) kommer att välja den anbudsgivare som innehar det
lägsta priset på de sammanräknade resultatet av pos 1.1 och 1.2.
Bilaga 1. Ingående hamnar.

Port name

Owner / operator of the port

Glada Laxen Guest harbour,
Restaurang Glada Laxen Ab
Bärö
Gullvivan Guest harbour
Brändö Fritidsservice Ab
Havsvidden

Havsvidden Ab

Hamnsundet

Saltviks kommun

Jurmo Guest Harbour

Jurmo bys samfällighet

Karlby Guestharbour

Brudhäll Ab

Kastelholms Guest Harbour

Sundby Gård Ab

Kumlinge Guest Harbour

Kumlinge Stugor Ab

MSF Guest Harbour
ÅSS/Rödhamn Guest
Harbour
Seglinge Guest Harbour

Mariehamns Seglarförening r.f.

Käringsunds Guest Harbor

Storby byalag

Vargata Guest Harbour

Wikens Wänner r.f.

Fyrudden Guest Harbour

Valdemarsviks kommun/Valdemarsvik Municipality

Uvmarö Guest Harbour

Uvmarö hamn

Burgsvik Guest Harbour

Burgsviken Utveckling Ab

Öregrunds Guest harbour

Östhammar Municipality

Grisslehamn

Grisslehamns Marina & Camping AB
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län/
Stockholm Archipelago Foundation
Rindö Hamn AB

Fejan Guest Harbour
Rindö Guest Harbour
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Barösund-Orslandet

Oy Villa Barö Ab

Baggö Marina

Baggö Marina Ab Oy

Brännskär Guest Harbour
Remmarudden Guest harbour
(Cafébryggan)
Kirjais bybutik & marina
Lillbacka Gård/Högsåra
harbour (Lillbacka
brygga/Rumpan bar)
Skärgårdcentrum Korpoström

Living Archipelago Ab
Skärgårdshavets Trafiksystem VTS
Kirjais bybutik & marina
Enskild näringsidkare Örnell-Backman, Jenny

Kärdla Guest Harbour

Fastighets Ab Sunnan
Sammanslutningen Jansson Stig Jansson Else Jansson Agneta
och Ylitalo Jarmo
SA Hiiumaa Sadamad

Orjaku Guest Harbour

SA Hiiumaa Sadamad

Soela Guest Harbour

Soela Sadama Selts MTÜ

Roograhu Guest Harbour

Roograhu Sadam OÜ

Stenskär Guest Harbour
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