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Beställare: 
Malax kommun 
Avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö 
Malmgatan 5 
66100 Malax 
 

 Slåtter av områden för säsongerna 2023 och 2024 
 
Anbudsförfrågan för slåtter av områden 
 

Vi ber om ett anbud för slåtter av områden enligt förteckning på 
slåttringsområden och kartbilagor som ingår i beräkningshandlingarna. 

   Anbudet ges som helhetspris enligt förfrågan. Beräkningshandlingarna  
  levereras i elektronisk form. 

 
Entreprenadens innehåll: Omfattar slåtter av alla områden som framgår av beräkningshandlingarna. 

  Slåtterarbetet skall utföras under juli månad. Entreprenören skall själva  
  bekanta sig med områdena och märka ut hinder som finns på områdena. 
  Eventuella skador som uppstår är på entreprenörens ansvar. Entreprenören 
  bör ha en gällande ansvarsförsäkring som täcker skador som orsakas åt  
  beställaren eller tredje part. 

 
Särskilda krav på offerten: Helhetspris med tillhörande enhetspris för justering av verkliga 

mängder. Alternativa anbud beaktas inte. Slåtterarbetet faktureras i enlighet 
 med koderna i förteckningen på slåttringsområdena. Betalningstiden är 30 
 dagar. 

 
Inlämning:  Anbudet skall vara oss tillhanda 23.2 2023 kl 15.00. Märk kuvertet 
  ”Slåtter”. Anbudet skickas i ett slutet kuvert per post 

till adressen: 
 
  Malax kommun 
  Avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö 
  Malmgatan 5 
  66100 Malax 
 
  eller levereras till: 
 
  Malax kommun 
  Avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö 
 
  Anbudet kan också levereras till: 
  anbud-tarjous@malax.fi 
 
Anbudets giltighetstid: 90 dagar 
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Tidtabell:  Projekttiden är säsongerna 2023 - 2024 
 
Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 
 
Allmänna avtalsvillkor: YSE 1998 
 
 
Kvalificeringskrav: Anbudsgivaren bör för att bli antagen till projektet bifoga: 
 

- Gällande rapport från Vastuu Group eller alternativt Rala intyg 
 
Har inte anbudsgivaren något av ovanstående bifogas: 
- Utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivar-

registret och mervärdesskatteregistret 
- Handelsregisterutdrag 
- Högst två månader gammalt av Skatteverket utfärdat s.k. restskatteintyg 
- Högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg att 

pensionspremierna är betalda 
- Intyg över giltig ansvarsförsäkring 
- Intyg över betalning av olycksfallsavgifter 
- Intyg över ordnande av företagshälsovården 

 
Saknas ovanstående eller om enhetsprislistan är bristfälligt ifylld anses detta 
som tillräcklig grund för att kunna förkasta anbudet.  
Under förutsättning att budgeten räcker till antas den anbudsgivare som har 
lägst helhetspris. 
Beställaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud p.g.a. 
Ekonomiska, budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker. 
 
 

Anbudet:  Ges på bifogad anbudsblankett   
Anbudet märks med FO-nummer 

 
Förfrågningar:  På förfrågningar svarar vägmästare Kim Svarvar 0500 861 190 
 
 
 
  Malax 26.1.2023 
 
 
  John Södergran  Kim Svarvar 
  Teknisk direktör  Vägmästare  
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Beräkningshandlingar: 
 

- 1. Anbudsförfrågan 
- 2. Anbud med enhetspriser 
- 3. Förteckning slåttringsområden 
- 4. Övermalax området (1 – 3) 
- 5. Malmgatan (4 – 5) 
- 6. Köpingsvägen (6 – 8) 
- 7. Längs Köpingsvägen (10) 
- 8. Pixneområdet (11, 15) 
- 9. Längs Klockarisgränden (16 – 17) 
- 10. Rölandet mm (18 – 22) 
- 11. Parkering nära Malax byggmaskiner (23) 
- 12. Petalax området (25) 
- 13. Petalax Smessiback (26) 
- 14. Törnvägen, Törngränd (28) 
- 15. Bergö gästhamn (30) 
- 16. Perisgrund området (31) 
- 17. Norrsunds området (32) 
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