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ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR BYGGANDE AV TRYCKAVLOPPSLEDNING I VÄSTERHANKMO, skede 3 
  
Korsholms kommun begär anbud enligt följande:  
  
Upphandlingsenhet    
Korsholms kommun  
Samhällsbyggnad/Vattentjänstverket  
Industrivägen 6 A, 65610 Korsholm    
Kontaktperson: Vattenförsörjningschef Andreas Granholm, 050 69 615, e-post:  
andreas.granholm@korsholm.fi  
  
Upphandlingsförfarande   

Selektivt förfarande.  
  
Föremål för upphandlingen    
Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Västerhankmo inleddes 2020 och har delats upp i flera 
delprojekt under åren 2020 – 2023. I denna anbudsförfrågan ingår det tredje och sista delprojektet vars 
omfattning framgår av bifogad karta och specifikationen i ”Anbudets innehåll” nedan. Den uppskattade 
totalsträckan är ca 1550 m. 
 
Ledningsnätet byggs till största delen som ett s.k. tryckavloppsledningsnät. Anskaffning och installationen 
av linjepumpstationen ingår i anbudsförfrågan. Fastigheterna ansluts via tryckavlopp med fastighetsvisa 
pumpstationer som vattentjänstverket anskaffar och levererar till resp. fastighet. 
De fastighetsvisa pumpstationernas installation hör till fastighetsägarna och skall således inte beaktas i 
anbudspriset. 
 
 
Obligatoriska krav på anbudsgivaren    
Anbudsgivaren ska ha erfarenhet från motsvarande arbeten och ha tekniska färdigheter att genomföra 
projektet och i anbudet ska redogöras hur projektet kommer att genomföras.  
Den valda leverantören ska före avtal ingås lämna utredning om att företaget är antecknat i 
förskottsuppbördsregister, arbetsgivarregister och register över mervärdesskatteskyldiga samt ge 
handelsregisterutdrag och intyg över att skatter och lagstadgade försäkringspremier är betalda. 
Lagen om beställaransvar förutsätter även utredning över hur företagshälsovården är ordnad och 
vilka kollektivavtal som tillämpas.    
Utdragen och intygen får vara högst två månader gamla. Anbudsgivaren ska ha en ikraftvarande 
ansvarsförsäkring.  
Arbetsledaren för projektet bör kunna kommunicera med kunderna på svenska och finska. 
  
Anbudets innehåll    
Anbudsgivaren ska bekanta sig med projektet före anbudslämnandet och vattentjänstverkets arbetsledare 
Johanna Santamäki kan kontaktas gällande visning i terrängen.  
 

Entreprenaden är planerad att förverkligas enligt tillgängliga budgetmedel och en preliminär tidtabell är 1.9 
– 31.11.2022.  
 
Anbudet ges i euro (moms 0%). 
Enhetspris skall också ges för sprängning av sten > 2,0 m³ktr och sprängning av berg euro/m³ktr 
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Priser kommer att användas vid eventuell kreditering eller debitering om de i anbudsförfrågan uppskattade 
mängderna avviker från det förverkligade. Stenar vars storlek är under 2 m³ktr skall ingå i anbudspriset. 
 
  
I anbudet ska ingå:  
   
- Beskrivning av företaget och det projektteam som kommer att delta i projektet samtliga som deltar i 

projektet ska ha giltigt arbetssäkerhetskort, vattenledningsarbete och Vägskydd 1.  
- Om underentreprenörer kommer att användas skall dessa namnges i anbudet och samma 

kompetenskrav gäller även för dem. 
- Kostnader för en spadkarl som deltar i projektet hela tiden skall ingå i priset. 
- Entreprenören skall delta i terräng- och fastighetsbesök som sker i samband med utmärkning av 

ledningsdragningen.  
- I anbudet skall ingå installation av tryckavloppsledningen enligt bifogad karta. 
- Installationen omfattar grävning, tryckavloppsrören, montering av avloppsledning, allt kopplingsarbete 

samt återfyllning av grävschaktet.  
- Entreprenören undviker att orsaka skador på odlingsmark. Eventuella skador skall åtgärdas innan 

åkerbruket inleds 2023 och kostnaden för återställandet skall ingå i anbudet. 
- Maskinflyttningskostnader skall ingå i priset. 
- I entreprenaden skall ingå 20 m³ stensprängning och 10 m³ bergssprängning och materialet skall 

transporteras ca 10 km till jorddumpningsplatsen på Fågelberget i Smedsby. Utjämning av 
stenmassorna på dumpen skall också ingå i entreprenadpriset.  

- Installation av Y-stycken för anslutning av tomtavloppsledningar till huvudledningen samt grävande av 
fastigheternas anslutningsledningar.  

- Varje tomtledning förses med avstängningsventil och avloppsledningen efter avstängningsventilen 
som förses med svetsbar ändpropp och lämnas synlig. 

- Material (kross) för återställande av gårdsvägar. 
- Alla avstängningsventiler, ändproppar och Y-stycken anskaffas av beställaren och hämtas av 

entreprenören från lagret i Smedsby.  
- Avloppsledningsnätets slutritningar och provtryckningsdokument överlåts före 

ibruktagning/mottagning. 
- Entreprenören skall skaffa kabelkartor och beställa kabelvisning vid behov. Vattenledningskartor fås 

av beställaren. 
- Om sprängningsarbete måste utföras skall sprängningsplan lämnas in i god tid för godkännande av 

den valda entreprenören. 
- Anskaffning och installation av en linjepumpstation ingår i entreprenaden och omfattar grävning, 

fyllning med kross under betongbottenplattan, anskaffning och montering av betongplattan, montering 
av pumpstationen på betongplattan, anslutning av avloppsledningarna, fyllning kring pumpstationen, 
transport och montering av telefonstolpe (11 m lång) för antenn, kabelskyddsrör mellan elstolpen och 
elcentralen. Telefonstolpen anskaffas av beställaren och hämtas från kommunens lager. 

- Vattenposten och avstängningsventilen som placeras bredvid pumpstationen anskaffas av 
byggherren, men installation och kopplingsarbetet skall ingå i entreprenaden. Varifrån vattenledningen 
skall dras framgår ur planeringshandlingarna. 

- Elanslutning till pumpstationerna beställs av byggherren, men beställning av elmätaren, anslutning till 
elnätet, koppling av elmatning i pumpstationens elcentral samt dokumenterad 
ibrukstagningsbesiktning ingår i entreprenaden och skall således ingå i anbudet. (kräver samarbete 
med auktoriserad elentreprenör). 
 
 
 



   ANBUDSFÖRFRÅGAN    
 3 (4) 
   Byggtjänster  
  

          
   20.5.2022   Diarienummer   
          KOMU/582/02.08.01.01/2022 
 

  
  
  
Korsholms kommun  Centrumvägen 4  Telefon (06) 327 7111  www.korsholm.fi  FO-nummer  
0181101-6  
Vattentjänstverket  65610 Korsholm  Fax (06) 322 3270  info@korsholm.fi  Hemort Korsholm  

Byggherrens anskaffningar/åtagande som således inte skall ingå i anbudet:  
 

- Markanvändningstillstånd av markägare 
- Överenskommelse med respektive fastighetsägare om inkoppling av fastighetens avlopp till 

ledningsnätet koordineras av verkets arbetsledare. 
- Stenplockning och kalkning efter att schaktområdet återställts. 
- Anskaffning av 11m stolpe 
- Anskaffning av vattenpost och avstängningsventil till linjepumpstationen.  
- Alla avstängningsventiler, ändproppar och Y-stycken på avloppsledningen 
- Fastighetsvisa pumpstationer 
- Avverkning av ledningsgata 
 
Allt annat som framkommer på ritningarna och dokument och inte specifikt anges som byggherrens 
anskaffningar/åtagande ingår i entreprenaden! 
 
Anbudet ska uppgöras på svenska eller finska.  
  
Urvalsgrunder och bedömningskriterier    
Anbudsgivaren ska ha ekonomiska, tekniska och professionella förutsättningar för att genomföra 
upphandlingen. Det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet kommer att väljas under förutsättning att 
anbudet fyller de krav som ställs i anbudsförfrågan.  
  
Anbudets giltighetstid  
Anbudet ska vara i kraft till 31.08.2022.  
  
Inlämnande av anbud    
 
Anbud tas endast emot per e-post, till adressen: vattentjanstverket@korsholm.fi  
  
Anbuden ska vara märkta ” Avloppsledning Västerhankmo, skede 3.”   
Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 7.7.2022 kl 12:00 
  
Försenade anbud beaktas inte. Anbud som inte uppfyller anbudsbegäran kommer inte att beaktas.  
  
Anbuden bör uppgöras i sådan form att de inte innehåller affärshemligheter. Personuppgifter och 
affärshemligheter ska uppges i separat bilaga med märket ”Icke offentlig”.  
  
Förfrågningar

  
  

Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen 
vattentjanstverket@korsholm.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon. Frågorna ska ställas före 
23.6.2022 kl. 16.00. Svaren publiceras på kommunens hemsida 28.6.2022 kl .15.  
  

 
Beslutsförfarandet  
Tekniska direktören i Korsholm besluter i ärendet  
  
Vid offentlig upphandling är priserna offentliga för parterna efter det att beslutet har fattats och för 
allmänheten efter det att avtal har ingåtts.    
Öppningstillfället för inkomna anbud är inte offentligt.  
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Korsholms kommun förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.  
Kommunen erlägger inte ersättning för eventuella kostnader för uppgörande av anbud.  
Om anbudsgivaren vill att utredningsmaterial/visualisering ska returneras bör detta anges i anbudet.  
  
  
Avtal  
Avtal uppkommer förts då beslutet har vunnit laga kraft och avtal har undertecknats av bägge parterna.  
  
Vid upphandlingen följs de allmänna villkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014 TJÄNSTER) andra 
allmänna branschvisa avtalsvillkor.  
  
Vid ingående av avtal tillämpas följande giltighetsföljd:  

1) upphandlingsavtal  
2) anbudsförfrågan med bilagor  
3) anbudet med eventuella bilagor  
4) de allmänna villkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014 TJÄNSTER/YSE 1998)  

  
(I avtalet ska anges vilken lag som tillämpas på kontraktet, vilken instans som behandlar 
meningsskiljaktigheter.)  
  


