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Fab Övermalax begär anbud ,enligt kostnad per timme, på snöröjning av 
fastigheternas områden för tiden hösten 2020- vårvintern 2023. 
 
Anbudet gäller följande fastigheter: 

- Storåkers,          Kvarngränd 10 
- Kvarnparken 1,  Viasvägen 102 
- Kvarnparken 2,  Övermalax Långtået 10 

 
Fastigheternas planer och vägar måste vara röjda i god tid förrän verksamheten startar 
vid respektive inrättning. Områdena skall vara röjda vid 06.00 så att folk kommer till sina 
arbeten. Observera att postutdelarna är ute redan 03.00- 04.00. 
Områdena plogas i huvudsak efter att snöfallet upphört, eller påbörjas vid ett snödjup av 
5 cm. 
 
Obligatoriska krav på anbudsgivaren. 
Anbudsgivaren skall ha ikraftvarande Arbetssäkerhetskort och vägskydd 1 kort. Alla som 
utför snöplogningstjänster åt Fab Övermalax skall innan avtal skrivs uppvisa giltiga 
arbetssäkerhetskort och vägskydd 1 kort. 
 
Anbudets innehåll. 
 
Bifoga uppgifter om maskinslag och utrustning. Märk att det även handlar om att ploga 
smala gångar och utrustningen ska anpassas enligt detta. 
Anbudspriset ska anges i euro inkl. moms. Alternativa anbud accepteras inte.  
Anbudsgivare ska bekanta sig med områdena före givande av anbud. 
 
Prisen är fasta, ingen indexjustering sker under entreprenadtiden. 
 
 
Den valda entreprenören ska före avtal ingås lämna utredning om att företaget är 
antecknat i förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över 
mervärdesskatteskyldiga samt ge handelsregisterutdrag och intyg över att skatter och 
lagstadgade försäkringspremier är betalda. Utdragen och intygen får inte vara äldre än 3 
månader. Saknas intyg är detta tillräcklig grund för att förkasta givet anbud. 
Fab Övermalax förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud. 
Anbudet skall vara i kraft 2 månader. 
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Avtal. 
Avtal uppgörs med den ekonomiskt mest fördelaktiga entreprenören för valda områden. 
 
Anbudshandlingar och närmare uppgifter fås av disp. Jonas Nylund tel. 050 5524301 
 
 
Anbudet skall inlämnas i slutet kuvert till Fab Övermalax, Malmgatan 5 
66100 Malax eller via e-post till anbud-tarjous@malax.fi senast 7.10.2020 kl.15.00 
Kuvertet eller e-posten märks med ” Vinterunderhåll Fab Övermalax” 
 
 
 
Malax 16.9.2020 
 
 
 
Jonas Nylund 
Disponent 
 
 
 
 
Bilagor: - Anbudsblankett 
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