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Beställare: 

Malax Kommun, Avd. för teknik, infra och miljö 

Malmgatan 5 

66100 Malax 

 

Projekt: 

Förnyande av staket, Knattebo 

 ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRNYANDE AV STAKET 

Vi ber om ett anbud av Er gällande förnyande av staket på innergården på Knat-

tebo daghem, Tallgatan 5, 66100 Malax, enligt bifogade handlingar. 

Entreprenören fungerar som huvudentreprenör för projektet. 

■ Entreprenadens innehåll Omfattar alla byggnadstekniska och målningsarbeten och anskaffningar. Entre-

prenören sköter om rivning av det gamla trä staketet och ombesörjer bortfors-

ling av rivningsmaterialet enligt gällande avfallshanteringslagar. Nytt staket i 

metall ca 206 löpmeter monteras samt för ca 78 löpmeter offereras en option, 

Junimeg OPZH 253 eller motsvarande, höjd 1250 mm, varmförzinkat + färg Ral 

7016. Befintliga metallgrindar lämnas orörda och staketet anpassas till dessa, 

nya grindar och öppningars placering och storlek framkommer ur anbudsbilagor. 

Vald entreprenör ska kontrollmäta staket längden innan beställning.  

■ Särskilda krav  

   på offerten  Helhetspris med tillhörande materialpris enligt offertförfrågan. Enhetspris per 

meter staket + stolpe med allt arbete inräknat uppges också i anbudsblanketten.  

  Arbetsplatsen ska omgärdas på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer in på 

arbetsområdet, arbetet ska utföras under tiden som daghemmet har sommar-

stängt 26.6-30.7.2023. 

Huvudentreprenören skall ha en svenskspråkig arbetsledare till förfogande för 

projektet. Till anbudet bifogas uppgifter på vem som skall fungera som arbets-

ledare. 

Byggherren förbehåller säg rätten att avbryta upphandlingen p.g.a. ekonomiska, 

budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker. 
 

■ Inlämning  Anbudet skall vara oss tillhanda senast 30.3.2023 kl. 15.00 Märke 
  ”Staket Knattebo”. Anbudet skickas per e-post till: anbud-tarjous@malax.fi  

 

■ Anbudets giltighetstid 90 dagar 
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■ Visning av objekt Anbudsgivaren kan personligen bekanta sig med projektet på plats och i så fall 

ordnas en separat genomgång med varje anbudsgivare enligt överenskommen 

tidpunkt med beställarens representant Jan Nyvall, 040 659 4300 

 

■ Tidtabell  Arbetet ska i första hand utföras under tiden 26.06.2023 – 30.07.2023, vid be-

hov kan projekttiden förlängas till 11.8.2023.  

 

■ Ersättningsform  Fast pris utan indexreglering 

   

■ Betalningsvillkor  Minst 30 dagar netto Nätfakturaadress: 003701809485 

Förmedlarkod: 003723327487 

FO-nummer: 0180948-5 Omvänd moms § 8 c. 

   Betalningen sker enligt separat överenskommen betalningsrattabell 

 

■ Allmänna avtalsvillkor YSE 1998 

   

■ Kvalificeringskrav Anbudsgivaren ska ha erfarenhet och kunna visa upp två referenser från mot-

svarande arbeten och ha tekniska färdigheter att genomföra projektet. 

Den valda entreprenören ska före avtal ingås lämna utredning om att företaget 

är antecknat i förskottsuppbördsregister, register över mervärdesskatteskyl-

diga samt ge intyg över att skatter och lagstadgade försäkringspremier är be-

talda, intyg för ansvarsförsäkring och utredning över ordnade av företagshälso-

vården. Anbudet märks med FO-nummer. 

 

  Intygen får inte vara äldre än 2 månader. 

 

   Anbudsgivaren ska ha ekonomiska, tekniska och professionella förutsättningar 

för att genomföra projektet. Det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternati-

vet kommer att väljas under förutsättning att anbudet fyller de krav som ställs i 

anbudsförfrågan. Priset på optionen tas inte i beaktande vid val av entrepre-

nör. 

 

■ Anbudets öppning Sluten öppning tillämpas 

 

■ Förfrågningar  Tilläggsuppgifter gällande projekt fås av fastighetschef Jan Nyvall per  

  e-post fram till den 13.03.23 och dessa publiceras på hemsidan 15.03.23 

jan.nyvall@malax.fi  

 

  Malax Kommun, avd. För teknik, infra och miljö 

Jan Nyvall 

Jan Nyvall, fastighetschef 
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