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Beställare: 

Malax kommun 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

MKHVC teknikbyggnad 

 

 

ANBUDSFÖRFRÅGAN, TOTALENTREPRENAD, BYGGANDE AV TEKNIKBYGGNAD VID MALAX-

KORSNÄS HÄLSOVÅRDSCENTRAL 

Vi ber om ett anbud av Er gällande byggande av en ny teknikbyggnad vid Malax-

Korsnäs HVC enligt bifogade handlingar. 

Entreprenören fungerar som huvudentreprenör för projektet. 

■ Entreprenadens innehåll Omfattar alla byggnadstekniska, VVS tekniska, El tekniska, Sprinkler samt auto-

mationstekniska arbeten och anskaffningar. 

■ Skärskilda krav  

på offerten  Helhetspris med tillhörande materialpris enligt offertförfrågan (moms 0 %) 

 

Arbetsplatsen ska omgärdas på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer in på 

arbetsplatsen. En del av arbeten kommer att innebära vistelse i hälsovårdscen-

tralens utrymmen. Huvudentreprenören är skyldig att se till att eventuella direktiv 

från beställaren gällande personlig skyddsutrustning till följd av COVID-19 situat-

ionen uppfylls av samtliga anställda samt underleverantörer. 

Huvudentreprenören ska ha en svenskspråkig ansvarig arbetsledare som dagli-

gen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Till anbudet bifogas uppgifter på vem 

som ska fungera som ansvarig arbetsledare, minimikrav för ansvarig arbetsle-

dare byggmästare. 

Saknas uppgifter på ansvarig arbetsledare kan anbudet förkastas. 

Byggherren förbehåller säg rätten att förkasta alla givna anbud p.g.a. ekono-

miska, budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker t.ex. uteblivna stöd eller att 

bygglov inte beviljas för projektet. 

■ Inlämning   Anbudet ska vara oss tillhanda 25.8.2020 kl. 12.00. Märk Kuvertet 

”MKHVC Teknikbyggnad” Anbudet skickas per post eller lämnas i ett slutet ku-

vert 

till adressen: 

 

  Malax Kommun 

Tekniska avdelningen 
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Malmgatan 5 

66100 Malax  

 

eller levereras till: 

Malax Kommun 

Tekniska avdelningen 

John Södergran 

■ Anbudets giltighetstid  90 dagar 

■ Tidtabell   1.10.2020 – 31.8.2021  

■ Ersättningsform  Fast pris utan indexreglering 

■ Allmänna avtalsvillkor  YSE 1998 

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

- utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret 

och mervärdesskatteregistret (Patent- och registerstyrelsens och skatteförvalt-

ningens gemensamma företagssystem) 

 

- handelsregisterutdrag 

- intyg på betalda skatter 

- av pensionsbolag utfärdat intyg på att pensions premierna är betalda 

- ansvarsförsäkring 

- utredning över ordnade av företagshälsovården. 

Anbudet märks med FO-nummer. 

Intygen får inte vara äldre än 2 månader. 

Intygen kan ersättas med Tilaajavastuu eller Rala intyg. 

Vid utvärdering av anbud kommer för beställaren det billigaste anbudet att antas. 

Anbudsgivaren ska även bifoga ett intyg från instans som ger en byggnads-

tida garanti på 10 % av entreprenadsumman. 

Saknas intygen kan anbudet förkastas. 

■ Anbudets öppning  Sluten öppning tillämpas 

 

Malax Kommun, tekniska avdelningen 

 

John Södergran 

 

 


