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Beställare: 

Malax Kommun, Avdelningen teknik, infrastruktur och miljö 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

Omformning & Asfaltering, Övermalax skola 

 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ OMFORMING & ASFALTERING VID ÖVERMALAX SKOLA 

 

Vi ber om ett anbud av Er gällande omformning & asfaltering av parkeringsom-

råde vid Övermalax skola, Kvarngränd 8 i Övermalax i enlighet med bifogade 

anbudshandlingar 

Området som berörs är ca 1060 m². 

 

  Anbudet ska uppgöras på svenska eller finska. 
 

Byggherren förbehåller säg rätten att förkasta alla givna anbud p.g.a. eko-

nomiska, budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker.  

 

■ Inlämning  Anbudet ska lämnas in senast 30.4.2019 kl. 14.00. Märk Kuveret ”Asfaltering, 

Övermalax skola” Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till adressen:  

  Malax Kommun 

  Avdelningen teknik, infrastruktur och miljö 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax 

 

  eller till malax@malax.fi.  Skriv i rubriksfältet: Asfaltering  Övermalax skola 

 

  Försenade anbud beaktas inte. Anbud som inte uppfyller anbudsbegäran  

  kommer inte att beaktas. 

 

  Anbuden bör uppgöras i sådan form att de inte innehåller affärshemligheter.  

  Personuppgifter och affärshemligheter ska uppges i separat bilaga med märket 

  ”Icke offentlig”. 

 

 

■ Anbudets giltighetstid 90 dagar 

 

 

■ Tidtabell  Arbetena ska utföras under tiden 3.6–2.8.2019. 
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■ Ersättningsform  Fast pris utan indexreglering 

   

 

■ Betalningsvillkor  Minst 21 dagar netto 

   Betalningen sker enligt separat överenskommen betalningsrattabell 

 

■ Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 

   

■ Kvalificeringskrav Anbudsgivaren ska ha tekniska färdigheter att genomföra projektet. 

   Anbudsgivaren bör för att bli antagen till projektet bifoga följande: 

  

   - Utdrag ur Rala, Tilaajavastuu eller motsvarande 

  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 

 

■ 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 
hem   sida under Boende, miljö & trafik – anbudsförfrågningar.   
 

 

 

 

Malax Kommun, tekniska avdelningen 

 

 Nicklas Ingves 

 Vik. Fastighetschef 

 

 

 

 

Bilagor:  

1. Anbudsblankett 

2. Situations- samt åtgärdsplan 

3. Arbetarskyddsbilaga  

  


