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Beställare: 

Malax Kommun, Avdelningen teknik, infrastruktur och miljö 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

 

Anbudsförfrågan på AVFALLSTRANSPORTER  

 

Malax kommuns tekniska avdelning ber anbud på avfallstransporter från kommunens fastig-

heter för tiden 1.1.2022 – 31.12.2023, med option på 1 år (1.1.2024–31.12.2024).  

 

Anbud lämnas som delanbud för kommunens olika områden, Ytter-Övermalax, Petalax och 

Bergö.  Det är möjligt att lämna in anbud för ett eller flera områden.  För uträkning av det alter-

nativ som är totalekonomiskt mest fördelaktigt per område används följande uppskattade töm-

ningsintervall under ett års tid: Brännbart avfall (1 gång/ vecka); Bioavfall (1 gång/ vecka); 

Papper (1gång/ månad); Metall (1gång/ månad); Glas(4gång/ år); pappkartong (2 gång/ må-

nad); riskavfall (2 gång/ månad); deponiavfall (1 gång/ månad).  Objekt där tömning sker end-

ast under en del av året, t.ex. hamnar, tas inte med i beräkningen. 

Pris ges per tömning exkl. Moms enligt bifogade anbudsblankett. I priset ska ingå avgift för 

tömning samt transport till Stormossen. Stormossens behandlingsavgift ska inte ingå i anbud-

spriset.  

Avfallstransportören sköter all lagstadgad dokumentation av transporterna. 

Faktureringen ska ske månatligen och vara specificerad fastighetsvis. Därtill specificeras stor-

mossens behandlingsavgift på fakturan. Skild faktura skickas till de olika fastighetsbolagen 

och till Malax Vatten. 

En förteckning över nuvarande avfallssorter, sopkärl och tömningsintervall per fastighet finns 

bifogad. Tömningsintervallen bör ses som riktgivande. Situationen kan ändras under avtalets 

gång och tömning av nya kärl överenskoms med entreprenören vartefter. Vissa kärl töms när 

de är fulla eller på beställning. Tömningspriset per kärl ska dock stå fast.  Kommunen står för 

avfallskärlen. 

 

■ Anbud  Anbuden lämnas in på anbudsblanketten senast 21.10.2021 kl. 15.00.  

  Märk Kuvertet ”Avfallstransporter” 

Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till adressen:  

  Malax Kommun 

  Avdelningen teknik, infrastruktur och miljö 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax 

 

  eller till: anbud-tarjous@malax.fi  

 

  Försenade anbud beaktas inte. Anbud som inte uppfyller anbudsbegäran  

  kommer inte att beaktas. 

 

■ Anbudets giltighetstid 60 dagar 
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■ Betalningsvillkor  Fakturering månadsvis, betalning 30 dagar netto.  

   Faktureringen bör ske fördelad enligt beställarkod/kostnadsställe. Malax 

Vatten och fastighetsbolagen faktureras skilt. 

Nätfakturaadress: 003701809485 

Förmedlarkod: 003723327487 

FO-nummer: 0180948-5 

  

■ Kvalificeringskrav Den valda entreprenören ska före avtal ingås lämna utredning om att företaget 

är antecknat i förskottsuppbördsregister, register över mervärdesskatteskyldiga 

samt ge intyg över att skatter och lagstadgade försäkringspremier är be-

talda, intyg för ansvarsförsäkring och utredning över ordnade av företagshälso-

vården samt intyg på att anbudsgivaren får idka avfallshantering och trans-

port. 

Utdragen och intygen får inte vara äldre än 3 månader. Saknas intyg är detta 

tillräcklig grund för att förkasta givet anbud. 

  Malax kommun förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud. 

  

■ Avtal  Avtal uppgörs med de ekonomiskt mest fördelaktiga entreprenörerna för valda 

områden. Efter tre reklamationer har kommunen rätt att avbryta avtalet med 

entreprenören i sin helhet. 

 

■ Förfrågningar  Tilläggsuppgifter och frågor ger fastighetschef Jan Nyvall, 040 659 4300 eller  

  e-post jan.nyvall@malax.fi 

 

   

  Malax 1.10.2021 

 

Jan Nyvall 
Jan Nyvall 

  Fastighetschef 

 

■ Bilagor 

1. Anbudsblankett  

2. Förteckning på kommunens avfallskärl  

  


