
  Anbudsförfrågan  1 (2)
  Helautomatisk plogpinnemaskin 
 
    

KOMU/1158/02.08.02.01/2022 
29.6.2022 

 
 
 
Korsholms kommun Centrumvägen 4 Telefon (06) 327 7111 www.korsholm.fi FO-nummer 0181101-6 
Samhällsbyggnad Teknisk service 65610 Korsholm info@korsholm.fi Hemort Korsholm 

ANBUDSFÖRFRÅGAN  
 
Korsholms kommun begär anbud på en maskin för helautomatisk utsättning och uppsamling av plogpinnar. 
 
Upphandlingsenhet 
Korsholms kommun 
Samhällsbyggnad/Teknisk service/Trafikleder 
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 
Kontaktperson: Vägmästare Kjell Sundsten tfn 050 696 16  
kjell.sundsten@korsholm.fi 
 
 
Föremål för upphandlingen 
 
Maskin för automatisk utsättning och uppsamling av plogpinnar. Maskinen ska vara anpassad för montering på en 
hjullastare Volvo L70D.  
 
Krav på maskin 
- helautomatisk utsättning och uppsamling av plogpinnar 
- ska klara av olika längder (1,5 - 2,5 m) och bredd (16 – 40 mm) på plogpinnar 
- kapacitet på utsättning av plogpinnar, minst 60 plogpinnar per timme 
- kapacitet på upptagning av plogpinnar, minst 150 plogpinnar per timme 
- anpassad för Volvo hjullastarfästen  
- plogpinnar tas från ett magasin, inte enskild laddning 
 
Leveransvillkor 
Sopmaskinen levereras fraktfritt till kommunens byggnadskontor, Industrivägen 6, 65610 Korsholm 
Sopmaskin ska vara levererad före 30.9.2022. 
 
Betalningsvillkor  
Betalning enligt överenskommelse med leverantören. 
Fakturorna ska motsvara de krav som ställs i mervärdesskattelagen. 
 
Anbudets innehåll 
I anbudet ska ingå 

- helhetskostnad för anbudet 
- anbudspriset ska anges i euro utan moms 
- möjliga tilläggsprodukter/utrustning kan offereras som en skild offert 

Anbudet ska uppgöras på svenska eller finska. 
Till anbudet ska fogas produktkatalog eller broschyr där de offererade produkterna är utmärkta. 
 
Urvalsgrunder och bedömningskriterier 
Det lägsta priset väljs om kriterierna i anbudsbegäran uppfylls. 
Uppfylls inte kriterierna väljs den mest ändamålsenliga och totalekonomiskt mest fördelaktiga. 
Leverantören ska i offerten påvisa leverans av motsvarande såld utrustning med kontaktuppgifter (minst tre 
referensobjekt). 
 
Anbudets giltighetstid 
Anbudet ska vara i kraft till 30.8.2022 
  
Inlämnande av anbud  
Skriftliga anbud inlämnas per post till adressen: 
Korsholms kommun  
Teknisk Service/Trafikleder/Kjell Sundsten 
Centrumvägen 4 
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Anbud kan även sändas per e-post till adressen: tekniska@korsholm.fi 
 
Anbuden ska vara märkta ”plogpinnemaskin 2022”.  
Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 14.7.2022 före kl. 15. 
 
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 
kjell.sundsten@korsholm.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon. 
 
Beslutsförfarandet 
Kommunalteknisk chef Allan Hagberg beslutar 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. 
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 först då beslutet har vunnit laga kraft och har godkänts av bägge parterna. 
Vid upphandlingen följs de allmänna villkoren för offentlig upphandling (JYSE 2014 VAROR) / 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 VAROR) 
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