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Beställare: 

Malax Kommun 

Avdelningen Teknik, infrastruktur och miljö 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: Sladdning av kommunens vägar, samt borttagning av isskorpa. 

 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ SLADDNING AV KOMMUNENS VÄGAR 

 

 

Avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö ber om anbud för sladdning 

av kommunens grusvägar, samt borttagning av isskorpa under 

vinterhalvåret. 

Kommunen tillhandahåller en vägsladd, FMG TLN 570, men det 

förutsätts att den entreprenör som väljs även sköter underhållet på 

sladden. 

 

Vägnätet som berörs utgörs av ca 128 km enskilda och detaljplanevägar. 

  Avtalet gäller från maj 2019 – april 2020 med option på ett år. 

  Vägarna sladdas i medeltal 4 -7 ggr/år beroende på väderlek och övriga 

  omständigheter. Vägmästaren besluter i samråd med entreprenören när  

vägarna ska sladdas, om det sker helt eller delvis. Förflyttning mellan 

vägområden ingår i sladdkostnaden.   

 

Krav på traktor minst 180 hk, samt vikt minst 8000 kg. Traktorn bör 

ha uttag för LS-hydraulik (load sensing, lastkännande hydraulikuttag). 

  Montering av reglaget för vägsladden sker på entreprenörens bekostnad.    

 

 

 

 

■ Anbudets giltighetstid 90 dagar 

 

■ Visning av objekt  Anbudsgivaren bekantar sig med objekten. 

 

■ Tidtabell  våren 2019 – våren 2020 
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■ Ersättningsform  Fast pris utan indexreglering 

                                              Allmänna avtalsvillkor  

   

 

   

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

1) en utredning om huruvida företaget är infört i 
förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret enligt lagen om 
förskottsuppbörd (1118/1996) samt i registret över 
mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993), 

2) ett utdrag ur handelsregistret, 

3) ett intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en 
utredning om att en betalningsplan angående skatteskulden har gjorts 
upp, 

4) intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av 
pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en 
betalningsöverenskommelse har ingåtts angående 
pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning, samt 

5) en utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller 

om de centrala anställningsvillkoren. 

6) intyg över täckande ansvarsförsäkring för personskador, skador på lös 

egendom och skador som uppkommit i samband med arbetet. 

Alternativt Tilaajavstuu intyg 

7) Bestyrkta handlingar på att liknande infra arbeten utförts de 

senaste fem åren. 

 8) Vald entreprenör skall uppvisa giltigt Vägskydd 1 kort. 

 

  Anbudet märks med FO-nummer. 

  Intygen får inte vara äldre än 2 månader. 

 

   Vid utvärdering av anbud kommer för beställaren det totalekonomiska 

mest fördelaktiga anbudet att antas. Vid uträkning av det 

totalekonomiska mest fördelaktiga anbudet, antas 80 % utgöra 

sladdning av grusvägar och 20 % skrapning av isskorpa. 
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■ Anbudets öppning Sluten öppning tillämpas 

 Byggherren förbehåller sig rätten att förkasta alla givna anbud. 

 

 

■ Inlämning  Anbudet ska lämnas in senast 21.3. 2019 kl. 12.00. Märk Kuveret 

”Sladdning av vägar” Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till 

adressen:  

  Malax Kommun 

  Tekniska avdelningen 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax   

 

   eller lämnas till tekniska avdelningen 

 

  eller per e-post malax@malax.fi 

 

   

   

 

■ 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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