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 T J Ä N S T E M A N N A B E S L U T   
UTFÄRDAT AV KOMMUNDIREKTÖREN I JOMALA KOMMUN 
 
 

 
Datum: 11.5.2021 
Dnr: 135/2021    Paragraf 96/2021 
 
Ärende: 
Upphandlingsbeslut fornminnesinventering av centralortsområdet 
 
Redogörelse för ärende: 
Anbudsförfrågan vad gäller en fornminnesinventering av centralortsområdet har 27.4.2021 
avsänts per e-post till Ahlman group Oy (santtu@ahlmangroup.fi), Ark-byroo 
(heini.ynnila@arkbyroo.fi),  Arkebuusi osk (info@arkebuusi.fi), Åbo universitet 
(asplund@utu.fi) och Mikroliitti Oy (mikroliitti@mikroliitti.fi). 
 
Motiveringar: 
I enlighet med 58 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun fastställd av kommunfullmäktige 
den 8 december 2020 har kommundirektören beslutanderätt om anskaffningar och ingående 
av avtal inom bestämda gränser och inom ramen för fastställda anslag till ett belopp 
understigande 50 000 euro exklusive moms. Upphandlingen av en fornminnesinventering för 
centralortsområdet har, i enlighet med 4.2.1 punkten i upphandlingsdirektiven för Jomala 
kommun antagna av kommunstyrelsen den 29 oktober 2018 genomförts som ett riktat 
förfarande där fem (5) potentiella anbudsgivare erhållit anbudsförfrågan. 
 
Vid öppningstillfället 11.5.2021 konstaterades att en (1) av fem (5) tillfrågade associationer 
inlämnat anbud före anbudstidens utgång 10.5.2021 nämligen Ark-byroo (FO-nummer: 
1481831-3). Det konstaterades att Ark-byroos anbud uppfyller de ställda kraven i 
anbudsförfrågan och är ett godkänt anbud.  
 
Vid prisjämförelsen konstaterades därefter att Ark-byroos anbud om 12 600 euro exklusive 
moms bör antas då detta anbud, i enlighet med 8.2 punkten i anbudsförfrågan, är det 
godkända anbudet med det lägsta priset. Protokoll från öppningstillfället bifogas (Bilaga).    
 
Beslut: 
Ark-byroos anbud om 12 600 euro antas. 
 
 
Myndighetens underskrift: 
 
 
 
Kommundirektör   Christian Dreyer 
 
Bilaga 
 
– Protokoll från öppningstillfälle 11.5.2021 
 
 
Anvisning för rättelseyrkande, se nästa sida. 
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Anvisning för rättelseyrkande 
Den som är missnöjd med detta tjänstemannabeslut kan yrka om rättelse. Beslutet tas då upp i det organ som är 
ansvarigt för beslutet och prövas på nytt.  
 
Rättelseyrkande får lämnas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas 
av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  
 
Rättelseyrkandet ska lämnas in inom fjorton dagar från delfåendet (då man fick ta del av beslutet). En part anses 
ha fått ta del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 
med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den 
sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats har 
publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla på www.jomala.ax.  
 
Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på 
(varför beslutet ska ändras).  
 
Rättelseyrkandet skickas till: 
Kommunstyrelsen i Jomala 
PB 2 
AX-22 151 JOMALA 
eller 
info@jomala.ax 
 
Beslutets delgivning 
Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 14.5.2021. 
Beslutet har den 11.5.2021 skickats med epost till Ark-byroo. 
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UPPHANDLING FORNMINNESINVENTERING CENTRALORTSOMRÅDET 

 
Ort och tid  Jomala kommunkansli den 11 maj 2021 kl. 11:30 – 11:45.  
 
Närvarande Christian Dreyer, kommundirektör 
 Tina Åberg, byråsekreterare 
 
 

1. INKOMNA ANBUD 

Alla anbud var oöppnade. Anbuden öppnades. 
 
Före anbudstidens utgång 10.5.2021 har en (1) av fem (5) tillfrågade 
associationer inlämnat anbud: 

 
1. Ark-byroo (FO-nummer: 1481831-3) 
 

2. GRANSKNING AV ANBUD 

Ark-byroos anbud uppfyller de ställda kraven i anbudsförfrågan och är ett 
godkänt anbud.  
 
 

3. PRISJÄMFÖRELSE  

En prisjämförelse genomfördes sedan av de godkända anbuden. Resultatet 
av prisjämförelsen blev följande: 
 
1. Ark-byroos anbud 12 600 euro exklusive moms.  
 
Föreslås att Ark-byroos anbud om 12 600 euro exklusive moms antas då 
detta anbud, i enlighet med 8.2 punkten i anbudsförfrågan, är det godkända 
anbudet med det lägsta priset.  

 
Fört av 
 

________________________ 
Christian Dreyer 

 
 
Justerat 
 

________________________  
Tina Åberg 
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