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Malax kommuns tekniska avdelning begär anbud på snöröjning och issandning av 
vägar och gångbanor samt områden i kommunen för vintrarna 2019- 2021. Ifall 
kommunen skulle upphöra med underhållet av enskilda vägar, som är ett frivilligt 
kommunalt åtagande, kan entreprenaden avbrytas tidigare. 
 
Fastigheternas planer och vägar måste vara röjda och sandade om så fordras i 
god tid förrän verksamheten startar vid respektive inrättning, enligt bifogad 
bilaga. Den entreprenör som handhar fastigheten vid idrottshallen sopar även vid 
entredörren till denna fastighet. Vägar och cykelvägar ska vara röjda vid 06.00 så att 
folk kommer till sina arbeten. Observera att postutdelarna är ute redan 03.00- 04.00. 
Vägarna plogas i huvudsak efter att snöfallet upphört, eller påbörjas vid ett snödjup av 5 
cm. Inte ens vid svårare oväder får vägarna vara oframkomliga längre tid än två timmar. 
Vid issandning använder entreprenören egen issand som ska ingå i timpriset. 
 
Som bilaga till denna anbudsförfrågan finns utsatt vilka maskiner/redskap som 
rekommenderas för olika områden. 
 
Fastigheter: Anbudsgivaren ger anbud områdesvis, vilka är indelade i fyra 
område. I anbudet ingår både snöröjning och issandning, vid viktning av dessa är 
förhållandet 60-40. 
Den anbudsgivare som har den lägsta summan vid summering av dessa väljs för 
respektive område. 
 
Obligatoriska krav på anbudsgivaren. 
Anbudsgivaren ska ha ikraftvarande Arbetssäkerhetskort och vägskydd 1 kort. Alla som 
utför snöplogningstjänster åt kommunen ska innan avtal skrivs uppvisa giltiga 
arbetssäkerhetskort och vägskydd 1 kort. 
 
Anbudets innehåll. 
Anbudet lämnas in på bifogad anbudsblankett för snöröjning och issandning 
Ett område i sin helhet per blankett. 
 
Bifoga uppgifter om maskinslag och utrustning. Anbudspriset ska anges i euro utan 
moms. Alternativa anbud accepteras inte. 
 
Entreprenören erhåller endast en dejoureringsavgift om 220 €/månad, oberoende av 
antal områden och fastigheter. Entreprenören erhåller en grundtaxa som motsvarar 2,5 
plogningar per månad för perioden november till mars,. Grundtaxan tillämpas om 
faktureringen är mindre än grundtaxan. Prisen är fasta, ingen indexjustering sker under 
entreprenadtiden. Ingen grundtaxa eller dejoureringsavgift tillämpas på sandning. 
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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. 
Malax kommun förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud. 
Anbudet ska vara i kraft 2 månader. 
 
Efter tre reklamationer har kommunen rätt att avbryta avtalet med entreprenören i sin 
helhet oberoende om det är frågan om vägar eller fastigheter. 
 
Avtal. 
Avtal uppgörs med de ekonomiskt mest fördelaktiga entreprenörerna för valda 
områden. 
 
Anbudshandlingar och närmare uppgifter fås av vägmästare. Mikael Back tfn 0500 
861190. 
 
Anbudet ska inlämnas i slutet kuvert till Malax kommun, tekniska ,Malmgatan 5 
66100 Malax senast 27.9.2019 kl.15.00 eller anbud-tarjous@malax.fi 
 
Kuvertet märks ” Vinterunderhåll” 
 
 
Malax 12.9.2019 
 
 
Mikael Back 

Mikael Back 
Vägmästare 
 
 
 
 
Bilagor: -Anbudsblankett för snöröjning och issandning 
 -Rekommenderade maskiner/redskap för olika områden 
 - Riktgivande plogningsområden 
 - Lista över tidpunkter för fastighetsplogning 
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