
Anbud 

 
 

Förbättring av Öjnavägen i Malax kommun. 

Malax kommun begär anbud på grundförbättringen av Öjnavägen, på en 
sträcka av 0-2539 lm från Strandvägen till Öjna båthamn. 

Anbudet ges som helhetsanbud utgående från handlingarna i anbudsförfrågan.  

Anbudet är i kraft t.o.m.________________________________ 

 

1. Helhetspris 

Anbudet kan ges som helhetpris. Mätningsarbeten, trädfällning, dikesarbeten 
putsning av utloppsdiken, förnyande av väg- o sidotrummor, borttagning av 
stenar, hyvling utkörning av fördelandelager, bär- och slitlager, utfyllning med 
dikesmassor i slänter, vattning och komprimering enligt arbetsbeskrivning och 
bilagor. 

Alla mängder, material och arbete som framkommer i arbetsbeskrivningen med 
bilagor. 

                utan moms                        moms                              med moms 

Pris        ___________€               __________ €              _______________€ 

 

Krossmaterialets beskaffenhet och ursprungsplats bifogas anbudet. 

2. Enhetspris för justering av mängder 

Tilläggspriser på följande: (om det uppstår andra arbeten än planerat eller ändringar i planeringen). 

Timpris för grävmaskin   __________             €/tim  moms 0,        med  moms ___________ €/tim 

Timpris för transportfordon ___ ___              €/tim  moms 0,        med  moms ___________ €/tim 

Krossgrus 0-100 mm     ___________ _          €/ton moms 0,         med  moms ___________ €/ton 

Krossgrus 0-64 mm     ___________ _           €/ton moms 0,          med  moms ___________ €/ton 

Krossgrus 0-32 mm     ___________ _           €/ton moms 0,          med  moms ___________ €/ton 



Krossgrus 0-16 mm     ___________ _            €/ton moms 0,         med  moms ___________ €/ton 

Morän                        _____________               €/ton moms 0,         med  moms ___________  €/ton 

Matjord                      ______________            €/m³lös moms 0,     med moms _____________€/ m³lös 

Borttagning av stenar     ___________ _        €/väglm moms 0,    med  moms ___________ €/väglm 

Fiberduk N4 utsatt på vägen__________       €/m² moms 0,         med moms ____________€/m² 

Sprängningsarbete_____________           €/m3 fast moms 0       med  moms ____________ €/m3 fast  

Dikningsarbeten______________                   €/lm moms 0         med moms______________€/lm 

Trumma   diam. 1000 mm _____________   €/lm moms 0          med moms______________€/lm 

Trumma   diam. 800 mm _____________     €/lm moms 0           med moms______________€/lm 

Trumma diam.  450 mm _____________      €/lm moms 0           med moms______________€/lm 

Trumma diam.  315 mm _____________      €/lm moms 0           med moms______________€/lm 

Trumma diam.  250 mm _____________      €/lm moms 0           med moms______________€/lm 

 

3. Övrigt 

Ansvarig arbetsledare 

                                             ------------------------------------------ 

 

                         /                   2019 
Ort           datum 

 
 
Entreprenör 
                        Firma   Fo- 

 
Underskrift:_____________________________________ 
Namnförtydligande: 

 
Adress och tel: __________________________________ 
 
E-post                __________________________________ 
       


