Kumlinge kommun

KOLLEKTIVTRAFIK
ALLMÄNT
Beställare
Näringslivsnämnden
Kumlinge kommun (FO-nummer: 0205030-0)
Kumlingevägen 323B
AX-22820 Kumlinge
Kumlinge kommun benämns vidare som ”Beställaren”
Upphandlingsannonsen publiceras på Kumlinge kommuns hemsida och en av de lokala
tidningarna samt kommunens övriga egna kanaler efter behov. Anbudshandlingarna finns
publicerade på Kumlinge kommuns hemsida från och med 28.11.2018 till och med
19.12.2018.
Beställaren u
andlar ett ramavtal r kollektivtrafik och pakettransport till och från
färjeavgångar vid Kumlinge norra färjfäste och Snäckö färjfäste. Trafiken sträcker sig från
Seglinge by via huvudvägen på Snäckö och Kumlinge till norra färjfästet. Hämtning utanför
huvudvägen kan göras om trafikanten har möjlighet att utföra beställningstrafik från
privatpersoner och då finansieras det genom att trafikanten själv debiterar kunden för denna
del av sträckan. Vilka avgångar som trafikeras bestäms av kommunen genom fastställande av
turlista. Denna påverkas i sin tur av hur och om färjornas tidtabeller förändras. Kommunen
upprätthåller endast kollektivtrafik på helgfria vardagar.
Beställaren upphandlar kollektivtrafik för ca 12 000 € er år. Under 2017 kördes 289 turer
och transporterades 134 paket.

AVTALSTID OCH DELANBUD
amavtalstiden utg r en eriod 1.2.2019 – 30.6.2022 (41 månader)
Alternativa anbud oc delanbud beaktas inte ventuella rbe åll mot villkor i denna
anbuds r rågan eller i ramavtalet är inte eller tillåtet o anbud inne ållande rbe åll eller
andra villkor kommer inte att beaktas ngen r andling sker e ter inlämnat anbud.

FORM AV UPPHANDLING
et beräknade värdet r u
andlingen (12.000 euro per år) verstiger inte det av
uro eiska kommissionen astställda tr skelvärdet.
andlingen genom rs i orm av ett
et r arande. I och med att EUs tröskelvärde ej överskrids tillämpas inte lagen om
offentlig upphandling och koncession i enlighet med Landskapslag om tillämpning på Åland
av rikslagar om offentlig upphandling (ÅFS 2017:80).
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illäm lig lagsti tning o bestämmelser
id ut rande av entre renaden ska ntre ren ren l a direkt tilläm liga rättsakter rån
uro eiska nionen lagar o
rordningar i inland o
å land samt tilläm liga
bestämmelser ut ärdade av inska o åländska m ndig eter.
Det är anbudsgivarens ansvar att sätta sig in i gällande regler och att bedöma utvecklingen av
lagstiftning inom området.
illstånd
all entre ren ren er åller u andlingen ska denne under ramavtalstiden inne a ett tillstånd
att ut va näring å land å det gäller enskild näringsidkare ska denne u visa att an on
ar åländsk emb gdsrätt eller a bott i landska et oavbrutet i minst em år enast då
ramavtalet ingås ska ett näringstillstånd som om attar ela anbuds erioden inlämnas till
Beställaren.
ntre ren ren ska under ramavtalstiden även inne a ett tra iktillstånd r rkesmässig tra ik i
landska et land enast då ramavtalet ingås ska ett tra iktillstånd inlämnas till Beställaren.
ntre ren ren ansvarar r att denne o kså inne ar vriga be vliga tillstånd r att kunna
ut ra beställningstra ik ntre ren ren ska när som elst under ramavtalstiden kunna u visa
be vliga tillstånd r Beställaren.
nsvar o
rsäkring
ntre ren ren ansvarar r alla eventuella sak- o
ersonskador som kan u komma vid
ut rande av trafiken ntre ren ren ska där r under ela ramavtalstiden inne a en giltig
tra ik rsäkring o en tillrä klig ansvars rsäkring som tä ker både sak- och personskador
som kan uppkomma enast då ramavtalet ingås ska en tra ik rsäkring o en
ansvars rsäkring inlämnas till Beställaren.
Be vliga int g o u gi ter
ill anbudet ska entre ren ren bi oga

l ande

gst tre

månader gamla andlingar:

1. en utredning som visar att anbudsgivaren är in rd i rskottsu b rdsregistret o
arbetsgivarregistret samt i registret ver mervärdesskattsk ldiga eller motsvarande
rån annat land;
2. ett andelsregisterutdrag eller motsvarande rån annat land;
3. ett int g ver te knande av ensions rsäkringar samt ver betalning av
ensions rsäkringsavgi ter eller motsvarande rån annat land; och
4. en utredning om vilket kollektivavtal som ska tilläm as å arbetet eller om de entrala
anställningsvillkoren r ersonalen.
ntre ren ren ansvarar även r att eventuella underleverant rer inlämnar ovan begärda int g
till entre ren ren o
r att underleverant rerna u
ller ovan ställda krav.
ad gäller underbildnings varande asso iationer så be ver dessa inte lämna in i denna unkt
nämnda u gi ter o
andlingar i samband med att anbudet inlämnas utan andlingarna ska i
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så all inlämnas re ramavtalet ingås äremot ska underbildnings varande associationer
inlämna ett underte knat bolagsbildningsavtal o en bolagsordning eller motsvarande i
samband med att anbudet inlämnas.
råkligt krav
andska et land är ens råkigt svenskt o därmed ska entre ren ren ut ra de t änster som
omfattas av denna anbuds r rågan å svenska. All kommunikation mellan anbudsgivare,
entreprenörens personal, kunder, kommunens personal etc. skall ske på svenska.

ntre ren ren and ar som arbetsgivare den ersonal som används r ut randet av
skjutsarna. Entrepren ren ska vid ut rande av skjutsarna l a tilläm liga arbetsrättsliga
bestämmelser.

ill anbudet ska entre ren ren bi oga en redog relse som visar att de ordon entre ren ren
planerar att använda u
ller gällande lagkrav.
RAMAVTAL
Bi ogat denna anbuds r rågan inns ett ramavtal
ramavtalet är en del av anbuds r rågan.

r skolsk utsar (Bilaga 2

illkoren i

PRISSÄTTNING
Entreprenören skall ange vilken procent av ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om taxitaxor inom landskapet Åland som entreprenören erbjuder. Entreprenörens ersättning
räknas sedan ut enligt följande (ex. moms). XX ersätts med den procent entreprenören anger i
sitt anbud.
Grundavgifter
Varje körning startar med en stadgad grundavgift. Denna är XX % av gällande bestämmelser i
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland §3.
Då en beställd sträcka innehåller färjetur (till/från Seglinge) får trafikanten för denna resa
debitera ytterligare en grundavgift. Färjetillägget betalas för enkel resa, alltså inte för
returresan. Färjetillägg betalas heller ej för uppkörning.
Paket
Då paket transporteras får ett pakettillägg motsvarande halv grundavgift debiteras.
Pris för körning
Varje körning betalas för antalet km enkel sträcka. Returresa ingår i priset för enkel resa.
etta innebär att tra ikanten ibland g r ”returresan” re den beställda resan axan er km är
XX% av den taxa som enligt ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor
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inom landskapet Åland §4 gäller för relevant passagerarantal (observera att barn under 12 år
räknas som en halv passagerare).
Exempel:
Trafikanten har Seglinge by som stationsort.
Beställd tur är på morgonen Seglinge by till Norra färjfästet. Antalet kilometer mellan
Seglinge by och Norra färjfästet gånger relevant taxa plus dubbel grundavgift är vad som skall
debiteras. Returresan Norra färjfästet – Seglinge by debiteras inte.
Beställd tur på eftermiddagen är Norra färjfästet till Seglinge by. I det här fallet sker
”returresan” innan den beställda resan så att k rningen till Norra färjfästet inte debiteras men
väl resan till Seglinge by.
Om returresan (före eller efter beställningen) utgör den egentliga resan för en annan av
kommunen beställd körning skall den ena av resorna endast debiteras till 50% och utan
grundavgift.
Uppkörning
Uppkörning är den sträcka som körs för att kunna utföra körningen. Eftersom returresa ingår i
priset är uppkörning endast den sträcka som behövs för att kunna ta sig till sträckan.
Exempel:
Trafikanten har Krokarna som stationsort. Körningen som är beställd är Kumlinge skola till
norra färjfästet. Endast sträckan från Krokarna fram till Kumlingevägen räknas som
uppkörning eftersom resten av sträckan är del av linjen och alltså ersätts enligt
faktureringsgrunden ovan.
Debitering för uppkörning får ske då uppkörningen överstiger 2,5 km. Uppkörning debiteras
genom att multiplicera antalet kilometer som överstiger 2 med XX% av taxa1 i gällande
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland.
ANBUDETS UTFORMNING
ntre ren ren ska å bi ogade anbudsblankett ange den ro ent av gällande ÅLANDS
LANDSKAPSREGERINGS BESLUT om taxitaxor inom landskapet Åland (vid avtalets
ingång 2018:19), trafikantens stationsadress samt hur många passagerarplatser entreprenörens
fordon har. Högsta godtagbara procent är 103%, dvs taxan gånger 1,03.
ill anbudet ska entre ren ren bi oga en kort beskrivning av entre ren ren o
entre ren rens verksam et. Beskrivningen ska åtminstone inne ålla istorik antal anställda
och hemort.
de all då entre ren ren tidigare ut rt beställningstrafik ska entre ren ren även bi oga
referenser med kontaktuppgifter.
Anbudet skall lämnas i ett slutet kuvert på vilket avsändaren ej kan identifieras men märkt
med ” NB
KOLLEKTIVTRAFIK” till Kumlinge kommun Kumlingevägen 2 b 22 820
KUMLINGE.
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Anbud skall för att beaktas vara:
- på svenska
- inkomna i tid
- vara gjorda på bifogade anbudsblankett
- bifogas e ter rågade dokument se ”Be vliga int g o

u

gi ter”

å inkomna anbud noteras datum lla anbud
nas samtidigt e ter det att anbudstiden l t
ut
ningstill ället rotokoll rs. En kontroll av de anbud som inlämnats görs e anbud
som lämnats in r sent eller inte u
ller kraven i denna anbuds r rågan beaktas inte
vidare.
Det godkända anbud som har lägst pris inklusive förväntad uppkörnings- och grundavgift
skall väljas.
Ifall flera anbud är identiska till innehåll och prissättning avgörs anbudet i första hand på
basen av förväntad kvalitet (baserat på erfarenhet och referenser) och i andra hand genom
lottning.
Avtal ingås då beslutet vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsen i Kumlinge kommun fattar det slutliga beslutet i upphandlings r arandet
vare ter anbudsgivarna skri tligen in ormeras om vem eller vilka som er ållit u
andlingen
ill det skri tliga meddelandet bi ogas en besvärs änvisning.
lla inlämnade anbud be andlas i enlig et med bestämmelserna i landska slag om allmänna
andlingars o entlig et etta med r att inkomna anbud inte är o entliga rrän Kumlinge
kommun attat ett slutligt u
andlingsbeslut o avtalet ingåtts.
TID FÖR
Anbuden skall vara Beställaren tillhanda senast 19.12.2018 kl 15.00.

Närmare u

l sningar om anbuds andlingarna ges av:

kommundirektör Christian Dreyer +358 18 622401 kommundirektor@kumlinge.ax
lla r rågningar som r r anbuds andlingarna ska skickas per e-post till
kommundirektor@kumlinge.ax.
r att m ligg ra en i ke-diskriminerande be andling av anbudsgivare kommer Kumlinge
kommun att ubli era alla rågor o svar gällande u
andlingen å
http://www.kumlinge.ax/
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