
  ANBUDSFÖRFRÅGAN  

Avd för teknik, infra och miljö  17.7.2019 

 

INFRA-ARBETEN FÖR FÖRBÄTTRING AV ÖJNAVÄGEN 

 

Vi ber om anbud gällande förbättring av Öjnavägen, innehållande 

mätningsarbeten, trädfällning, dikesarbeten med putsning av 

utloppsdiken, förnyande av väg-och sidotrummor, borttagning av 

stenar, hyvling, utkörning av fördelandelager, bär- och slitlager, 

utfyllning med dikesmassor i slänter, vattning och komprimering , 

enligt arbetsbeskrivning och bilagor. 

Byggnadsentreprenören fungerar som huvudentreprenör för 

projektet. Anbudet ges som helhetspris på bifogade blankett. 

 

Entreprenadens innehåll Omfattar alla byggnadstekniska arbeten och anskaffningar 

 

Särskilda krav  Helhetspris med tillhörande enhetspris för justering av mängder. 

Byggherren förbehåller sig rätten att förkasta alla givna anbud 

p.g.a. ekonomiska, budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker. 

 

Inlämning  Anbudet ska lämnas in senast 15.8.2019 kl. 14.00. Märke: 

Förbättring av Öjnavägen 

 Anbudet skickas per post till adressen: Malax kommun, 

avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö, Malmgatan 5, 

66100 Malax 

 eller per e-post: anbud-tarjous@malax.fi 

 eller levereras till avdelningen för teknik, infra och miljö. 

 

Anbudets giltighetstid 90 dagar 

Tidtabell Arbetet ska vara utfört senast 15.10.2019 

Ersättningsform Fast pris utan indexreglering 

mailto:anbud-tarjous@malax.fi


Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 

Kvalificeringskrav Anbudsgivaren bör för att bli antagen till projektet bifoga Rala 

eller Tilaajavastuu-intyg eller motsvarande. 

 Om underentreprenörer anlitas ska intyg över att deras skatter 

och pensionsavgifter är betalda bifogas. 

 Dessutom ska anbudsgivaren bifoga ikraftvarande intyg över 

genomgången kurs för säkerhet vid vägarbeten, Vägskydd I för 

arbetare och Vägskydd II för arbetsledningen. Alla ska ha 

arbetssäkerhetskort. 

 En skyddsplan i enlighet med Statsrådets förordning om 

säkerheten vid byggarbeten 26.3.2009/205 2 kap § 10 bifogas. 

 Anbudsgivaren ska även bifoga ett intyg från instans som ger en 

byggnadstida garanti på 10% av entreprenadsumman.  Saknas 

intyget kan anbudet förkastas. 

 Intygen får inte vara äldre än två månader. Saknas något av 

intygen eller om helhets- eller enhetsprislistan är bristfälligt ifylld 

anses detta som tillräcklig grund för förkastande av anbud. 

Byggherren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna 

anbud. 

 

Anbudets öppnande Öppningstillfället är inte offentligt. 

 

Förfrågningar Skriftliga förfrågningar till anbud-tarjous@malax.fi, senast 

1.8.2019. Svaren publiceras 6.8.2019 på Malax kommuns hemsida 

under Boende, miljö & trafik – Anbudsförfrågningar. 

 

 Malax 17.7.2019 

 Lars Lundegård  Mikael Back 

 Teknisk direktör  Vägmästare 

 

Bilagor Anbudsblankett 

 Del A: planeringsförklaring, arbetsbeskrivning, omfattning 

 Del B: Kartor, längd- och tvärskärningar 

 Del C: Trummor, stenar, siktkurvor, säkerhetsdokument 
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