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Beställare: 

Malax Kommun, Avdelningen teknik, infrastruktur och miljö 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

Kommunalteknik, Korsnäs hälsogård 

 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ TOTALENTREPRENAD FÖR KOMMUNALTEKNIK VID KORSNÄS 

HÄLSOGÅRD 

 

Vi ber om ett anbud av er gällande totalentreprenad för kommunalteknik vid 

Korsnäs hälsogård, enligt bifogade handlingar. 

Byggplatsens adress: Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs 

 

■ Entreprenadens innehåll Entreprenadformen är totalentreprenad. Jordbyggnadsentreprenören  

  fungerar som huvudentreprenör.  

Offererande entreprenör bör ha bekantat sig med området och den givna bygg-

nadsplatsen före anbudet inlämnas. Byggherren förbehåller sig rätten att enbart 

bygga etapp 1. 

   

 

■ Underentreprenörer Den valda entreprenören meddelar sina underentreprenörer för  

  beställarens godkännande innan arbeten kan påbörjas. Entreprenören  

  ansvarar för samtliga underentreprenörers kvalitetsprestationer gentemot  

  byggherren. 

  Huvudentreprenören gör alla bygganmälningar angående arbetarna till skatte-

verket. 

  Huvudentreprenören ansvarar för att dessa följer byggherrens och  

  myndigheternas direktiv samt kvalitetsanspråk. 

 

■ Särskilda krav  

   på offerten  Helhetspris med tillhörande materialpris enligt offertförfrågan (moms 0 %) 

Anbudet på entreprenaden ges på anbudsblanketten som bifogats till anbudsför-

frågan. Alternativa anbud accepteras inte. 

 

Huvudentreprenören ska ha en svenskspråkig ansvarig arbetsledare som dagli-

gen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. På anbudsblanketten nämns vem 

som ska fungera som ansvarig arbetsledare. 
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Byggherren förbehåller säg rätten att förkasta alla givna anbud p.g.a. eko-

nomiska, budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker. Anbud kan även 

förkastas om det avviker från anbudsförfrågan. 

 

■ Inlämning  Anbudet ska lämnas in senast 30.4.2019 kl. 14.00. Märk Kuvertet  

 ”Parkering, Korsnäs hälsogård”      

  Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till adressen:  

  Malax Kommun 

  Tekniska avdelningen 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax 

  eller per e-post till malax@malax.fi Skriv i rubriksfältet: Anbud Parkering, Kors

  näs hälsogård. 

  

 

■ Anbudets giltighetstid minst 90 dagar 

 

■ Tidtabell  Arbetena ska utföras under tidsspannet 1.6–30.9 men dock så att när arbetet 

inleds, ska det utföras under max 8 veckors tid. 

 

■ Ersättningsform  Betalningen sker enligt separat överenskommen betalningsrattabell. Entrepre-

nadpriset är fast och binds inte till index. Betalningstid minst 21 dagar netto. 

   

■ Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 

   

■ Kvalificeringskrav Anbudsgivaren bör för att bli antagen till projektet bifoga följande intyg: 

    

   - utdrag ur Rala, Tilaajavastuu eller motsvarande 

  - kompetensbrev för personal som kommer att utföra sprängningsarbete 

  - skyddsplan i enlighet med Statsrådets förordning om säkerheten vid  byggar-

beten    6.3.2009 / 2 

  - intyg över genomgången kurs för säkerhet vid vägarbeten ( Väg 1 ) 

  - hygienpass för montörer som monterar vattenledningar 

 

  Intygen får inte vara äldre än 2 månader. 

 

   Anbudsgivaren ska ha ekonomiska, tekniska och professionella förutsättningar 

för att genomföra projektet. Det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet 

kommer att väljas under förutsättning att anbudet fyller de krav som ställs i an-

budsförfrågan. 

 

 

■ Anbudets öppning Sluten öppning tillämpas 

 

mailto:malax@malax.fi
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■ Förfrågningar  Eventuella frågor kring anbudsförfrågan görs per e-post till adressen  

  nicklas.ingves@malax.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon. Frågorna ställs 

senast 18.4.2019 och svaren publiceras 24.4.2019 på Malax kommuns hemsida 

under Boende, miljö & trafik – anbudsförfrågningar.   

 

■ Bilagor  Anbudsblankett 

  Enhetsprislista 

  Entreprenadprogram 

  Säkerhetsdokument 

  Granskningsblankett 

  Smala Schaktningar 

  Plankarta 

  Längdkarta 

  Brunnskort 

  Kabelkarta – Elisa 

  Kabelkarta – Botnia Broadband 

  Kabelkarta – Vasa elektriska 

  Karta – Vattenledningar 

   
 

 Malax Kommun, tekniska avdelningen 

 Nicklas Ingves 

 Vik. Fastighetschef  

 

 


