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

 Gräsklippning och skötsel av områden för säsongerna 2023 och 2024 
 
Anbudsförfrågan för gräsklippning och skötsel av områden 
 

Vi ber om ett anbud för gräsklippning och skötsel av områden enligt 
förteckningar på områden och kartbilagor som ingår i beräkningshandlingarna. 

   Anbudet ges som ersättning €/100 m2/gång gräsklippning och ersättning per 
  timme för övriga arbeten. Beräkningshandlingarna levereras i elektroniskt 
  format. Anbuden offereras skilt för 5st. delområden, Övermalax –  
  Långåminne, Yttermalax, Petalax, Malax vatten och Malax Energi. 

 
Entreprenadens innehåll: Omfattar gräsklippning av områden som framgår av beräkningshandlingarna. 

  Gräsklippningen ska utföras under 5 månader maj – september i den  
  omfattning som behövs för att områdena skall se snygga ut, vid torrperioder 
  glesas klippningsintervallen ut. Angränsande diken och slänter som inte fås 
  utförda i samband med gräsklippningen trimmas då behov uppkommer. Träd 
  och växtlighet skall hållas i snyggt skick. Arbetslistor som visar utfört arbete 
  vid en viss tidpunkt levereras i samband med fakturor, lämpligen per e-post. 

 
Särskilda krav på offerten: Enhetspris för respektive område €/100m2/gång samt ersättning per timme 

  för övriga arbeten. Enhetsprisen och ersättningarna skall innehålla kostnader 
  för utrustningar, maskiner, resor, drivmedel, ansvarsförsäkringar samt sociala 
  kostnader. Offerten ges på handling 2. Anbud med enhetspriser. 

 
Inlämning:  Anbudet skall vara oss tillhanda 23.2 2023 kl 15.00. Märk kuvertet 
  ”Gräsklippning”. 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 
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Anbudets giltighetstid: 90 dagar 
 
        
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 väljer beställaren den anbudsgivare 
som har lägsta delpriset för ett visst område. Skilda entreprenörer kan alltså 
väljas för alla områden. 
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 30.1.2023 
 
 
  John Södergran  Kim Svarvar 
  Teknisk direktör  Vägmästare  
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Beräkningshandlingar: 
 

- 1. Anbudsförfrågan 
- 2. Anbud med enhetspriser 
- 3. Områden för anbud 
- 4. Övermalax området 1 (2 – 6) 
- 5. Övermalax området 2 (7 – 8) 
- 7. Långåminne området (12 – 13) 
- 10. Eriksvägen mm (21 – 24) 
- 11. Köpings området (25) 
- 12. Köpingsvägen gångbana mm (27, 29) 
- 13. Köpingsvägen mm (27) 
- 14. HVC Köpingsområdet (27 – 28) 
- 15. Klockarisgränd (29 – 30) 
- 16. Malmgatans tunnel (35) 
- 17. Rölandet (38 - 39) 
- 19. Brinken området (42 – 43) 
- 20. Petalaxområdet (44 – 47) 
- 21. Vägvikenområdet (48 – 49) 
- 22. Petalax Branddepå (50) 
- 23. Områden Malax Energi, Malax Vatten 
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