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A N B U D S F Ö R F R Å G A N 

 

 

Malax kommuns tekniska avdelning begär anbud på årsunderhåll av vägbelysning 

samt belysning längs motionsspår för tiden 12.8.2019- 11.8.2021, samt på ev. 

mindre kompletteringar av vägbelysningen. 

 

De olika lamptyper som används, samt fördelningen mellan de olika 

kommundelarna framkommer av bilaga samt kartor. 

 

Vägbelysningen är på mellan 27.8-25.3  

Belysningen längs motionsspåren är på 1.10-15.3 

Vägbelysningen genomgås systematiskt ca en gång i månaden. Därtill kommer 

akuta felreparationer 

Motionsspåren genomgås före skidsäsongen + akuta felreparationer 

Eventuella flyttningar och kompletteringar av belysningar kan aktualiseras i 

samband med t ex vägbyggen. 

 

Anbudet ges som totalanbud för underhållet och där ska ingå: 

- Tändning och service inför säsongen 

- Genomgång och service av samtliga belysningar en gång i månaden 

- Ändring av samtliga klockor sommartid- vintertid- sommartid 2 ggr per 

säsong 

- Släckning av samtliga belysningar på våren 

- Akut felavhjälpning vid behov utöver ovan nämnda gånger, dock ej enskilda 

lampor. 

- Kvistning av trädgrenar som vidrör belysningsanordningarna 

- I totalanbudet skall ingå alla normala servicearbeten, lampor och material 

samt resor. 

 

 

 

För ev. kompletteringsarbeten och reparationer förorsakade av yttre påverkan ges 

enhetspriser. 

 

Anbudsgivaren ska, för att bli antagen till entreprenör, bifoga intyg på att skatter och 

pensionsavgifter är betalda. Saknas intyg är detta tillräcklig grund för att förkasta 

givet anbud. 

 

 

 

Anbudet ges på bifogad blankett. 
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Prisen är fasta. Ingen indexjustering sker under entreprenadtiden. Prisen ges i euro 

exklusive moms.  Anbudet skall vara i kraft två månader. 

 

Malax kommun förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud. 

 

Slutna anbud inlämnas senast 5.8.2019  kl. 15.00 till: 

 

 Malax kommun 

 Tekniska nämnden 

 Malmgatan 5 

 66100  MALAX 

 

   Kuvertet märks: Anbud vägbelysningsunderhåll  

 

 Frågor besvaras av Mikael Back tel. 0500 861 190 eller mikael.back@malax.fi 

 

 

 _____________________________ 

 Mikael Back , vägmästare 

 

Bilagor: Belysningskartor 

          Förteckning över lamptyper  

          Anbudsblankett 
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