
     ANBUDSFÖRFRÅGAN 
 11.5.2022 

 Sida 1/3 

  

 

Beställare: 

Fab Petalax Hyresbostäder, disp. Jonas Nylund 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

Bergvärme till Petalaxraden 

 

  ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ BYGGANDE AV BERGVÄRMESYSTEM TILL PETALAXRADEN 

Vi ber om ett anbud av Er gällande byggande av bergvärmesystem till Petalax-

raden, Thorshagavägen 16 i Petalax: 

Uppgifter om fastigheten finns i bifogade handlingar. 

    

Arbetet utförs som totalentreprenad, planering av tillräckligt bergvärmesystem 

inkluderat.  

 

Anbudet ges som fast pris. Anbudet ges inklusive moms. 

   
  Offererande entreprenör bör ha bekantat sig med området och den  
  givna byggnadsplatsen före anbudet inlämnas. 
 

  Byggherren förbehåller sig rätten att förkasta alla givna anbud p.g.a.  eko 

  nomiska, budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker. 

   

■ Inlämning  Anbudet skall vara oss tillhanda senast tisdag 24.5.2022 kl. 15.00. Märk kuver-

tet eller ämnesrutan i e-post ” Anbud Petalaxraden”  

  Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post till adressen:   

  Fab Petalax Hyresbostäder / Jonas Nylund 

  Malmgatan 5 

  66100 Malax 

 

  eller per e-post till: 

  anbud-tarjous@malax.fi 

 

■ Anbudets giltighetstid 5 månader 
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■ Tidtabell  Arbetet ska utföras mellan 1.8 – 30.9.2022 dock så att när arbetet inletts, slut-

förs projektet inom 3 veckors tid. Avbrott i vatten- och värmesystem hålls så 

kortvariga som möjligt.  

 

■ 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  

  skatteförvaltningens gemensamma företagssystem). 

  - handelsregisterutdrag. 

  - skatteintyg. 

  - högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg på att pensions  

  premierna är betalda. 

  - ansvarsförsäkring. 

  - utredning över ordnade av företagshälsovården. 

   

  Intygen får inte vara äldre än 2 månader 

   

  Intygen kan ersättas med Tilaajavastuu eller Rala intyg 

 

Vid utvärdering av anbud kommer det för beställaren mest ekonomiskt fördel-

aktiga anbudet att antas. 

   

■ Anbudets öppning Sluten öppning tillämpas 

 

 

■ Tilläggsuppgifter  Tilläggsuppgifter gällande projekt fås av disponent Jonas Nylund 050 5524301  

jonas.nylund@malax.fi  
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  Fab Petalax Hyresbostäder 

 

 

 Jonas Nylund 

   Disponent 

 

 

 

 

Bilagor:   

1. Entreprenadprogram, Arbetsbeskrivning, Arbetsskyddsdokument 

2. Situationsplan över området 

3. Ritningar 

  

  


