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Anbudsförfrågan avseende 
skärgårdsturer i Haparanda 
skärgård 
 

Haparanda stads Tillväxtenhet direktupphandlar skärgårdsturer inom Haparanda skärgård 

för persontransport av allmänheten 2021. Avgångshamn skall vara Cementkajen i centrala 

Haparanda alternativt Haparanda Hamn i Nikkala. 

Förutsättningar och omfattning 
• Avtalstid, minst 2021-07-05 till 2021-08-01. Möjlighet att lämna anbud på längre tid. 

• Fastställd rutt blir Cementkajen – Tornefurö alternativt Haparanda hamn – Tornefurö, 
med stopp för av och påstigning på Hanhinkari. 

• Minst fyra avgångsdagar per vecka, 1–2 turer per dag. 

• Entreprenören ska ange maximalt tillåtet antal passagerare på båten. 

• Återresa för resenärerna bör ske tidigast tre timmar efter ankomst till resmålet. 

• Eventuella aktiviteter i samband med skärgårdsturerna och aktiviteter på 
destinationen, bör beskrivas av leverantören. 

• Fastställande av avgångsdatum och avgångstider sker i samråd med leverantören 

• Entreprenören skall ha alla nödvändiga tillstånd som krävs för de aktuella turerna. 
Fartygsklassningen skall vara i enlighet med de båtturer som skall genomföras. 
Nödvändiga tillstånd och intyg om fartygsklassning skall bifogas anbudet. 

• Båtturer kan ställas in om väderförhållanden är svåra eller vid få bokningar. 

• Leverantören skall kunna erbjuda elektronisk/web-baserad bokning. 

• Kommunen kommer i viss omfattning att marknadsföra båtturerna. 

• Biljettintäkterna tillfaller leverantören. Fast pris 150 SEK/15 Euro per person, ToR. 
Barn under 12 år, 100 SEK/10 Euro. 

• Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt Lag om upphandling av 
koncessioner (2016:1147). 

 

Anbudspris 
• Anbudspris lämnas skriftligt 

• Anbudspris kan avse en eller flera turer. 

• Priset skall anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms. 

• Priset skall vara fast under avtalstiden 
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Utvärdering 
• Fastställande av leverantör sker i en utvärderingsgrupp där pris och av leverantören i 

anbudet presenterat helhetskoncept för genomförandet av uppdraget är avgörande.” 

Anbudets inlämnande 
• Anbud lämnas senast 11 april 

• Anbud skall lämnas via e-post, märkt ”Anbud skärgårdstrafik” till 
tomas.bjornfot@haparanda.se.  

• Tilldelning sker 22 april 2021 
 

Frågor under anbudstiden kan ställas till Tomas Björnfot, telefon, 0922-26041, e-post 

tomas.bjornfot@haparanda.se. 
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