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Beställare: 

Malax Kommun 

Avdelningen Teknik, infrastruktur och miljö 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: Dammbindning med kalciumklorid av kommunens vägar 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ DAMMBINDNING 

 

 

Avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö begär anbud för dammbindning av 

vägar samt grusplaner tillhörande kommunen för åren 2019 samt 2020. 

I anbudet ska framgå kostnaden per kilometer, samt kostnaden per kvadratme-

ter vid fastigheter. 

Mängden Kalciumklorid uppskattas till 1ton/ km. 

  Vägar enligt bilaga. 

 

Byggherren förbehåller säg rätten att förkasta alla givna anbud. 

 

■ Inlämning  Anbudet ska lämnas in senast 15.3. 2019 kl. 12.00. 

   Märk Kuveret ”Dammbindning”   

  Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till adressen:  

  Malax Kommun 

  Tekniska avdelningen 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax  eller per e:post: malax@malax.fi 

 

   

 

 

■ Anbudets giltighetstid 90 dagar 

 

■ Visning av objekt  Anbudsgivaren bekantar sig själv med objekten. 

 

■ Tidtabell  våren 2019. 

 

■ Ersättningsform  Fast pris utan indexreglering 

  Alla avfallskostnader och transporter ska ingå. 

 

■ Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 



  

 

 
   

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

- Utdrag ur Rala, Tilaajavastuu eller motsvarande.  Intygen får inte vara äldre 
än 2 månader 

  

  Entreprenören ska ha beredskap att inom tre arbetsdagar efter beställ-

ningen påbörja arbetet. Ifall att vald entreprenör inte inom fem arbetsda-

gar påbörjat sitt åtagande, kan kommunen anlita en tredje part att utföra 

ovan nämnt arbete. Entreprenören förbinder sig att stå för prisskillnaden. 

Kommunen reklamerar ifall att arbete inte påbörjats inom fem arbetsda-

gar, eller att kvalitén på utfört arbete inte är tillfredställande. 

 

  Anbudsgivaren ska ha ekonomiska, tekniska och professionella förutsättningar 

för att genomföra arbetet.  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 

 

■ Tilläggsuppgifter  Tilläggsuppgifter gällande projekt fås av Vägmästare Mikael Back 0500 861 190 

fornamn.efternamn@malax.fi.  

 Malax Kommun, Avdelningen Teknik, infrastruktur och miljö 

Mikael Back 

                 Mikael Back 

  Vägmästare 
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