Till Mariehamns stads stadsledning

Skriftlig fråga till stadsledningen
Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller
stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet,
förvaltning och ekonomi. Stadsledningen beslutar vilken tjänsteman som ska besvara frågan.
Frågan ska besvaras skriftligt senast inom 30 dagar. Fråga och svar är offentliga.
Med anledning av detta konstaterar jag att stadens infrastrukturchef på stadsfullmäktigemötet
28.1.2020 på min fråga om konsultupphandlingen gällande renovering av Mariebad, angav att hittills
utbetalade belopp för grundupphandlingen är drygt 173 810 euro och att till grundupphandlingen
icke hörande tilläggsupphandlingar uppgick till under 98 000 euro. Till detta ska tilläggas
tillkommande kostnader inom begärt tilläggsanslag. Totala upphandlingen från Projektengagemang
kommer att ligga nära 300 000 euro. Infrastrukturchefen sade att dessa upphandlingar borde ha
delats upp i skilda projekt för att inte ses som en helhet. Så har dock inte skett.
Stadens revisorer konstaterar i sitt revisions-PM 17.4.2019 följande:
”Staden har köpt projekteringstjänster för renovering av Mariebad till ett belopp, per 30.11.2018,
om 223 601 euro. Anbudsförfrågan har riktats till endast ett bolag och upphandlingen har således
inte konkurrensutsatts. Vi anser att köpet borde ha konkurrensutsatts och beslut om köpet borde
ha tagits av infrastrukturnämnden eftersom det överstiger 150 000 euro. ... Vi anser att
förfarandet strider mot stadens upphandlingsdirektiv. ...”
I en ”Uppdaterad uppdragsbekräftelse” per 15.11.2017 anges tydligt att tilläggsbeställningarna är en
”ökad omfattning” av grundupphandlingen. Revisorerna bekräftar detta 17.4.2019. Varken revisorer
eller vår egen förvaltning har alltså ansett att det i förhållande till gällande lagstiftning rör sig om
skilda projekt – allt gäller renoveringen av Mariebad.
Eftersom stadens upphandlingsregler vid tidpunkten för beställningen angav att denna typ av
upphandlingar alltid måste konkurrensutsättas om deras belopp överstiger 20 000 euro (!) och
eftersom EU- och nationell lagstiftning stadgar att denna typ av upphandling ska genomföras som
EU-upphandling då dess beräknade totala värde överstiger 214 000 euro, framför jag följande fråga
till stadsledningen:
Hur, och med stöd av vilka ledande personer och på vilka grunder gjordes
bedömningen på hösten 2017 att denna konsultupphandling som nu närmar sig
300 000 euro inte behövde konkurrensutsättas trots att tydliga regler om detta finns i
både stadens egna regelverk och i lagstiftningen och varför har ingen av i
lagstiftningen erfordrad EU-upphandling genomförts?
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