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Beställare: 

Malax Kommun, Tekniska avdelningen 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

Ramavtal för el tekniska arbeten 

 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ RAMAVTAL FÖR ELTEKNISKA ARBETEN 

Vi ber om ett anbud på el tekniska arbeten vid Malax Kommuns fastig-

heter. 

 Anbudsförfrågan innefattar timpris på el tekniska arbeten, främst 

mindre elarbeten. Arbetet består av olika beställningar, vars längd och 

omfattning kan variera. Entreprenören ställer elmontörer med minst 3 

års arbetserfarenhet från branschen till beställarens förfogande under 

överenskommen tid. 

 

Den totala arbetsmängden är inte fastställd, men totalkostnaden på års-

basis uppskattas ligga under 30 000 €. 

 

Beställaren förbehåller säg rätten att förkasta alla givna anbud samt 

alla anbud som inte uppfyller efterfrågade kvalifikationskrav.  

 

■ Inlämning  Anbudet skall vara oss tillhanda senast 2.12.2022 kl. 12.00. Anbudet 

skickas per e-post till: anbud-tarjous@malax.fi märke 

  ”Ramavtal elarbeten”   

 

■ Anbudets giltighetstid 90 dagar 

 

■ Beskrivning av objekt Anbudet ges som timpris, €/h, timpriset skall innehålla alla kostnader, 

även rese ersättningar till och från arbetsplatsen och ersättningar för 

servicebilar. Man ger skilda priser för Malax (Ytter Malax & Över Malax), 

Petalax och Bergö. Material som anskaffas av entreprenören säljs till be-

ställaren som nettopris med ett 12 % påslag för allmänna omkostnader.  
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  14 dagars responstid tillämpas från beställning till utfört arbete, d.v.s. 

att arbetet ska vara utfört inom 14 dagar om inte leveranstider på even-

tuella material försenar arbetet, om ingen annan tidplan avtalats vid be-

ställningen. Om detta inte följs anses det vara tillräcklig grund för att 

upphäva avtalet. 

  

  Ramavtalet ingås med tre anbudsgivare, där vi använder timpriset som 

grund för den entreprenör som vi anlitar, eller den entreprenör som för 

tillfället har möjlighet att utföra arbetet (billigaste används i första hand) 

   

  Ramavtalet gäller för perioden 1.1.2023 – 31.12.2024    

 

■ Ersättningsform Fast pris utan indexreglering. 

 

■ Betalningsvillkor 30 dagar netto. 

   Förseningsränta enligt räntelagen 

   Betalning sker mot faktura där arbetsprestationen presenterats med tid-

punkt och arbetsobjekt samt kostnadsställe.  

   Nätfakturaadress: 003701809485 

   Förmedlarkod: 003723327487 

   FO-nummer: 0180948-5 

 

■ Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 

   

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

 

 Lista på namngivna i personalen som har 3 års arbetserfarenhet av el-

branschen samt lista över vilka kompentenser/ intyg (vtt certifikat eller 

motsvarande) nämnda personal har 

 Utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarre-

gistret och mervärdesskatteregistret (Patent- och registerstyrelsens och 

skatteförvaltningens gemensamma företagssystem) 

 Utdrag ur handelsregistret 

 Högst två månader gammalt av skatteverket utfärdade s.k. restskattein-

tyg, 

 Högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg på att pens-

ions premier är betalda 

 Ansvarsförsäkring 

 Utredning över ordnade av företagshälsovården 
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  Intygen får inte vara äldre än 2 månader och kan ersättas med Tilaa-

javastuu eller Rala intyg. 

 

Entreprenören kan i anbudet ge en försäkran att företaget uppfyller 

kraven. Intygen kan lämnas före undertecknande av avtal.  

 

   Vid utvärdering av anbud kommer det för beställaren det totalekono-

miskt fördelaktigaste anbuden att antas. 

 

Anbudets öppning Sluten öppning tillämpas 

 

 Förfrågningar  Jan Nyvall, tfn 0406594300, jan.nyvall@malax.fi 

  

 

 

Malax Kommun, 

Avdelningen för teknik, infra och miljö 

 

  Jan Nyvall 

 Jan Nyvall 

 Fastighetschef, Malax kommun 

 

 

 

Bilagor:  

1. Anbudsblankett  

  


