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Förfrågan nr:  2019.24
Datum:   11.10.2019

Anbudsbegäran gällande  "Smart Marina Åland Bryggor" 

Anbudsförfrågan gäller konstruktion och installation av:

Gullvivnan, Brändö-  Ny flytande vågbrytare cirka 50 meter

Wikens Wänner, Vargata- 

Käringsund, Eckerö-        

Jurmo Gästhamn-        

Ny flytande vågbrytare cirka 40 meter         

2st ny flytande bryggor cirka 40 meters totalt 

Ny flytande pontonbryggan cirka 30 meter

Anbudsbegärans innehåll och disposition

Detta dokument är indelat i fem avsnitt: 

1. Upphandlingens omfattning och förutsättningar
2. Kravspecifikation
3. Anbudets innehåll
4. Upphandlingsregler
5. Utvärdering
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1.Upphandlingens omfattning och förutsättningar

• Flytbrygga Specifikations finns i bilaga 1-5

Priset ska delas upp i 5 avsnitt samt totalbeloppet:

• Brygga inklusive montering

• Landgångar (beroende på hamnen)

• Pollare (beroende på hamnen)

• Y bommar, bojar, eller y bommar och bojar (beroende på hamnen)

• Extra föremål (beroende på hamnen)

Anbud ska också inkludera pris per bojar och y bommar extra 
inklusive montering.

Anbudsgivaren forutsatts besoka platsen och skall anpassa losningen 
utifran radande vattendjup och lokal geologi.
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2. Kravspecifikation
Anbudsgivaren ska förutom kraven ange följande: 

S1 Anbudsgivaren ska kunna arbeta eller ha ett partnerskap för att uppfylla 
behoven hos byggnad och installation av bryggan. 

S2 Anbudsgivare ska ha tillstånd att arbeta på Åland 

S3 Anbudsgivare måste ha och visa erfarenhet vid konstruktion och 
installation av likadant bryggor eller nuvarande partnerskapsavtal med 
relevanta partners för att uppfylla alla krav och behov. 

S4 Anbudsgivare ska ha erfaren och välutbildad personal för att säkerställa 
objektets kvalitet. 

3. Anbudets innehåll
Anbudet skall innehålla följande uppgifter: 
- Separat pris ska anges till varje hamn

- Anbudets giltighetstid är minst 3 månader

- En beskrivning av tjänsten och anbudsgivarens resurser:

· Kvalificering av anbudsgivarens personal
· Detaljerad beskrivning av vilken typ av material som används
· Detaljerad beskrivning av genomförandeplanen

- 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.
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Den leverantör som väljs skall senast vid avtalets tecknande uppvisa:

- Anbudsgivare årsomsättning ska vara minst 500 000 €. Bevis utgörs av senaste
bokslut eller revisorsintyg. Av revisorsintyget ska framgå att anbudsgivaren har den
kravställd minsta årsomsättning.

- Företag, även nystartade företag, ska redovisa sin ekonomiska och finansiella
situation för att visa att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell styrka att fullgöra
uppdraget under avtalstiden. Bevis utgörs av verksamhetsplan, budget och senaste
bokslut eller revisorsintyg i det fall inget bokslut ännu har upprättats. Av revisorsintyget
ska framgå att anbudsgivaren har en ekonomisk plan eller årsbudgetsberäkning av vilken
framgår att anbudsgivaren har en ekonomisk styrka att fullgöra uppdraget under
avtalstiden.

- En entreprenör har rätt att anlita underentreprenörer för att fullgöra sina
åtaganden. Användande av underentreprenör begränsar inte anbudsgivarens ansvar
som huvudman för fullgörande av avtalet. Om leverantören anlitar underentreprenör,
ska anbudet innehålla uppgifter om respektive underentreprenörs firma, FO-/
organisationsnummer samt vilken del av åtagandet som ska fullgöras av respektive
underentreprenör.

- Anbudsgivaren ska inlämna en kortfattad beskrivning av företaget/organisationen
gällande företags-/organisationsform, branscherfarenhet, verksamhet, teknisk
utrustning, erfarenhet av liknande uppdrag, omsättning, bemanning,
kompetensutveckling etc.

- 3 st referenser på byggnadsarbeten om minst 100 000 euro.

- Referensuppdragen ska vara utförda under de senaste 5 åren räknat från sista
anbudsdag eller pågående. Anbudsgivaren ska inlämna en redogörelse om referensens
namn, uppdragets tidsperiod, omfattning och innehåll, kontaktperson och
kontaktuppgifter. Referenterna kontaktas efter sista anbudsdag för att bekräfta
uppdragen.

- För nystartade företag som saknar referenser, ska istället inlämna referenser för
den person som kommer att ansvara för uppdragets genomförande. Anbudsgivaren ska
lämna redogörelse om referensens namn, uppdragets tidsperiod, omfattning och
innehåll, kontakt-person och kontaktuppgifter. Referenterna kontaktas efter sista
anbudsdag för att bekräfta uppdragen.
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4. Upphandlingsregler

4.1 Upphandlingsform

Denna upphandling omfattar tjänster och genomförs som en öppen upphandling enligt 
Ålands landskapsregerings beslut gällande vissa upphandlingar. 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.

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 ”Smart Marina Åland Bryggor”
Sista inlämningsdag och klockslag ska vara den 08.11.2019 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.

Rick
Highlight
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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 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

För mer info kontakta:
Gullvivan-             Eva Nordlund     gullvivan@aland.net
Wikens Wänner- Göran Abrahamsson   goranabrahamsson61@gmail.com
Käringsund-          Yvonne Sjöström        info@karingsundgastman.ax
Jurmo-             Klaus Soderlund    klaus.soderlund@gmail.com

5. Utvärdering och beställning

Det anbud som är mest fördelaktigt totalekonomiskt kommer att antas.
Alla obligatoriska krav måste vara uppfyllda. 

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.

Varje hamn är den juridisk partner och ska välja beställning. Smart Marina 
är ombud för upphandlingar. Hamnarna ska har rätt att förkasta anbud om 
anbuden överstiger deras budget.

mailto:lennart@smartmarina.eu
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Bilaga 1

Allmänna specifikationer

Alla specifikationer är en referens. Alla specifikationer är en referens. Liknande 
produkter utvärderas också.

- minimivikt 1,4 ton/pontonmeter

- däckshöjd/fribordshöjd minst 0,50 m (ovanför vattenytan)

- pontonerna fästes i varandra med gummibultskopplingar

- vågbrytningsegenskaperna ska basera sig pa fältprov och/eller beräkningar som bifogas
anbudet

- fendertar på båda sidor, minst 95 x 145mm, impregnerings klass A eller liknande produkter

- ett enskilt bryggelements minimilangad får vara 15

- förankring genomförs som bottenförankring

- pontonerna ska ha minst fyra förankringsbrunnar per ponton + helförzinkade lankar min 0
32mm 2 st per kortsida eller motsvarande konstruktioner

- man ska kunna komma at förankringsbrunnarna från bryggans däck for att kunna justera
och spänna forankringen, förutom de yttersta förankringspunkterna pa kortsidan

- rör dragna så att bryggan är förberedd for centrerad montering av vatten- och elpedestaler.

- helförsinkade T-pollare

- Principskiss/ritning över pontonerna skall bifogas anbudet, där åtminstone plan, sektion,
tvärsnitt framgår.

- Principritning på forankringen där vikternas tyngd, mängd samt kattingens längd och
tjocklek framgår

- ankarvikt minst 5000kg

- varje förankringskättings längd ska vara minst 5 x vattendjupet



Wikens Wänner 
• Ca 40m vågbrytare bryggan
• Landgång från gamla bryggan
• 5 st Y bommar

Käringsund 

• 2 nya betong/vagbrytarbryggor.
• 21x3 meter/ st.
• Bryggorna placeras efter varandra sa det kravs en infastning av brygga mot berg

samt en spang ut fran befintlig brygga. Spangens bredd bar vara minst 2,5 meter
och anpassas till befintlig brygga.

• Nya bojar 40 st med kattingar samt 10 st betongvikter. Samt montering av 10 st
nya bojar samt byte av 30 st gamla bojar samt kattingar.

Jurmo 

• Ca 30m pontonbryggor
• 2st 15m x 3m
• 2 st Y bommar
• Ett antal nya bojar och gamla flyttas

Alla ritningar är bara en koncept. 
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Gullvivan 
• Betongbryggans totala langd cirka 50 meter (45-50 meter)
• I upphandlingen ska anbudsgivaren lamna pris pa antingen 3 eller 4 meters bredd,

eller bade och. Option pa bryggans på 3m och på 4 m.
• Landgång
• Fenderlister



Bilaga 2



Kravspecifikation - Flytande vagbrytare Gullvivan 

Specifikation: Flytande vagbrytare 

Betongbryggans totala langd cirka 50 meter (45-50 meter), Betongbryggans bredd 4.00 m + 
fendertlister. 

Principskiss 



Belysning ytterst pa bryggan for att undvika pakorning skall finnas. 
Typ av belysning. Skall vara leadbelysning. Ej blandande "downljus".

I upphandlingen ska anbudsgivaren lamna pris pa antingen 3 eller 4 meters 
bredd, eller bade och. Option pa bryggans bredd: 

3m (50 m) 

4 m (50 m) 

Landgang mellan befintlig brygga och ny brygga skall inga. 

Anbudsgivaren forutsatts besoka platsen och skall anpassa losningen utifran 
radande vattendjup och lokal geologi 

Anslutning av ny brygga vid koordinat: 
WGS84 60 °25'53.0"N 21 °3'9.8"E. WGS84 DOM 60 °25.884'N 21 °3.163'E. 
WGS84 decimal (lat, Ion) 60.431402, 21.052723 

l



Illustration: Visualisering av planerad ltisning. 
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40 m Vågbrytare
3 m bredd
Landgång från gammal bryggan
5 Y bommar
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2x ca 21m vågbrytare bryggor
3 m bredd
Bryggorna placeras efter varandra sa det kravs en infastning av brygga mot berg 
samt en spang ut fran befintlig brygga. Spangens bredd bar vara minst 2,5 meter 
och anpassas till befintlig brygga.
10 st ny bojar och byt 30 st gamla samt kättingar



Bilaga 5
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