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Beställare: 

Malax Kommun, Avdelningen Teknik Infrastruktur och Miljö 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

Bergö Bergsvärme Övermalax skola 

 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ BERGSVÄRME ÖVERMALAX SKOLA 

 

 

Malax kommun begär in anbud på bergsvärme till Övermalax skola enligt bifo-

gade handlingar. 

 

Anbudet ges som fast pris. 

Bergsvärme entreprenören, i detta fall PU, fungerar som huvudentreprenör för 

projektet. 

El och Automations arbeten är byggherrens anskaffning och underställs huvu-

dentreprenören. 

 

 

Malax kommun förbehåller sig rätten att förkasta givet anbud ifall budge-

terade medel inte är tillräckliga 

 

 

 

■ Inlämning  Anbudet skall vara oss tillhanda 21.6.2018 kl. 12.00.  

  Anbudet märks ”Bergsvärme ÖM skola” 

 

  Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till adressen:   

   

  Malax Kommun 

  Tekniska avdelningen 

  Daniel Björndahl 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax 

 

  eller levereras till: 

  Malax Kommun 

  Tekniska avdelningen 

  Daniel Björndahl 

 

■ Anbudets giltighetstid 90 dagar 
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■ Beskrivning av objekt Bergsvärme till Övermalax skola, se bilagor. 

Ifall man inte har värmetillförseln i skick till skolstarten 13.8.2018 (även varmvat-

ten), skall man ordna detta med tillfälliga lösningar.   

  

■ Tidtabell  V. 26 – V. 35 

 

■ Ersättningsform  Fast pris utan indexreglering. 

 

■ Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 

   

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

- utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret 

och mervärdesskatteregistret (Patent- och registerstyrelsens och skatteförvalt-

ningens gemensamma företagssystem) 

- handelsregisterutdrag 

- skatteintyg 

- av pensionsbolag utfärdat intyg på att pensions premierna är betalda 

- ansvarsförsäkring 

- utredning över ordnade av företagshälsovården.  
   

  Anbudet märks med FO-nummer. 

  Intygen får inte vara äldre än 2 månader. 

 

  Intygen kan ersättas med Tilaajavastuu eller Rala intyg 

 

   Vid utvärdering av anbud kommer det för beställaren det totalekonomiskt fördel-

aktigaste anbudet att antas. 

 

■ Anbudets öppning Sluten öppning tillämpas 

 

■ Tilläggsuppgifter  Tilläggsuppgifter gällande projekt fås av fastighetschef Daniel Björndahl 

050 430 4430 fornamn.efternamn@malax.fi.  

  

 Malax Kommun, Avdelningen Tekniska, Infrastruktur och Miljö 

 

 Daniel Björndahl 

 Fastighetschef 

Bilagor:  

1. Anbudsblankett  

2. Ritningar och övriga handlingar  

mailto:fornamn.efternamn@malax.fi

