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Beställare: 

Malax Kommun, Tekniska avdelningen 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

Staket till daghemmet Smultronstället, Petalax 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ STAKET TILL SMULTRONSTÄLLET 

 

Vi ber om ett anbud av Er gällande staket, rivning av gammalt staket och monte-

ring av nytt till daghemmet Smultronstället i Petalax, Kallkärrvägen 4 

66240 Petalax.  

Daghemmet är byggt 1990 talet och det är dags att förnya staketet till ett nytt, 

säkert och fungerande staket. 

I anbudet bör ingå följande, staket, 150 meter, av gallerelementtyp, maskstorlek 

50x200, nyans RAL 6005, höjd minst 1500 mm och portar, en gång port 1000 

mm, en kör port 3500 mm (delad) och en kör port 2500 mm. Platsen där stake-

tet ska byggas är kuperad och staketet trappas enlig befintlig marknivå. På plat-

sen finns ett befintligt staket av trä som entreprenören ska riva och rivnings-

materialet forslas bort enligt gällande avfallsnormer. 

Arbetet skall utföras under tiden 28.6 - 30.7 när dagiset håller sommarstängt. 

Observera att måttsättningarna är riktgivande. Anbudsgivaren ansvarar för mät-

ning på plats. 

  Anbudet ges som fast pris utan indexreglering 
 

Byggherren förbehåller säg rätten att förkasta alla givna anbud. 

 

■ Inlämning  Anbudet skall vara oss tillhanda senast 14.5.2021 kl. 14.00. Märk Kuvertet 

”Staket till Smultronstället” Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till 

adressen:  

  Malax Kommun 

  Avd. För teknik, infra och miljö 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax 

 

  eller till anbud-tarjous@malax.fi 

 

■ Anbudets giltighetstid 90 dagar 
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■ Visning av objekt  Anbudsgivaren kan personligen bekanta sig med projektet på plats och i så fall 

ordnas en separat genomgång med varje anbudsgivare enligt överenskommen 

tidpunkt med beställarens representant Jan Nyvall, 040 659 4300 

 

■ Tidtabell  Arbetet utförs enligt överenskommelse men ska vara slutfört senast 30.07.21 

 

■ Ersättningsform  Fast pris utan indexreglering 

   

■ Betalningsvillkor  Minst 21 dagar netto Nätfakturaadress: 003701809485 

Förmedlarkod: 003723327487 Beställarkod: 9190 

FO-nummer: 0180948-5  Omvänd moms § 8 c. 

   Betalningen sker enligt separat överenskommen betalningsrattabell 

 

■ Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 

   

■ Kvalificeringskrav Anbudsgivaren ska ha erfarenhet från motsvarande installationer och tekniska 

färdigheter att genomföra projektet. 

   Anbudsgivaren bör för att bli antagen till projektet bifoga följande: 

   - Teknisk dokumentation av produkterna samt bilder av motsvarande 

   - Intyg över att produkterna är myndighetsgodkända, typgodkända samt CE-

märkta. 

   - 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  Tilläggsuppgifter gällande projekt fås av fastighetschef Jan Nyvall per e-
post fram till den 10.5.21 och dessa publiceras på hemsidan 11.5.21 

   
  fornamn.efternamn@malax.fi. 

 

  Malax Kommun, avd. För teknik, infra och miljö 

Jan Nyvall 

Jan Nyvall, fastighetschef 

  Bilagor:  

1. Anbudsblankett 

2. Bilder av befintligt staket 

3. Ritningar av området och grindars placering   


