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Bilagor 

 

Bilaga Sidor Bilaga nr 

- Mängdförtäckning 2 sidor R1.1266B-5 

- Mätplan AutoCAD dxf R3.1266B-4 

- Krav på kornstorlek i överbyggnadsmaterial 2 sidor R4.1266B 

- Reparation av täckdiken 1 sida R5.1266B 

- Anslutning av fastighet till avlopp 2 sidor R6.1266B 

- Ersättningskrav för rösen och träd på tomter 1 sida R8.1266B 

 

Ritningar 

 

Ritnings namn och skala Beskrivning Datum Ritnings nr 

- Översiktkarta, 1:10 000   1266B.101E 

- Plankarta 1:1 000 1/1 
30.8.2019/ 
3.6.2022 

1266B.102-1 

- Längdprofil 1:1 000/1:100 
Ledningslinjen 0.0 - 
1.0 - 1.1 - 2.0 - 3.0 - 
4.0 

30.8.2019/ 
3.6.2022 

1266B.201-1 

- Längdprofil 1:1 000/1:100 

Ledningslinjen 1.0 - 
1.00 - 1.01 - 1.02 - 
1.03 - 1.04 - 1.05 - 
1.06 

30.8.2019/ 
3.6.2022 

1266B.206-1 

- Längdprofil 1:1 000/1:100 

Ledningslinjen 1.01 
- 1.010 - 1.011, 
1.03 - 1.030, 2.0 - 
2.00, 3.0 - 3.00 

30.8.2019/ 
3.6.2022 

1266B.207-1 

- Pumpstation 1:200 P0 3.6.2022 1266B.403 
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KORSHOLMS KOMMUN 
UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP I VÄSTERHANKMO 
 
1 UPPGIFTER OM BYGGPROJEKT 
 
1.1 ARBETES NAMN OCH LÄGE 
 
Arbetets namn är ”Korsholms kommun, Utbyggnad av kommunalt avlopp i Västerhankmo, 
Skede 3”. 

Byggplats finns cirka 11 kilometer från Korsholms central till nordost, (se ritning 1266.101E). 

1.2 BYGGHERRE 
 
Byggherre är Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6 A, 65610 KORSHOLM, 
tel. (06) 327 7190. Kontaktperson är vattenförsörjningschef Andreas Granholm. 

1.3 UPPGIFTER OM BYGGPROJEKT 
 
Arbetet omfattar de i planen noggrannare avgränsade jordbyggnadsarbetena. 

1.4 HUVUDENTREPRENÖR 
 
Projektets huvudförverkligare är den vid offerttävlingen valda huvudentreprenören. 

1.5 OMRÅDEN SOM FÅR ANVÄNDAS 
 
Byggherren överlåter utan ersättning områden som entreprenören behöver för att genomföra 
planen, men entreprenören ansvarar för att de hålls i gott skick under den tid som arbetet 
pågår. 

Arbetsområde är gatuområde och de av beställaren andra anvisade områdena. Tomtområden 
är privatområden och förbjudet att beträda under byggnadstiden, grävmassor får inte tillfälligt 
placeras på tomtmark. 

1.6 BEHANDLING AV ÖVERSKOTTSMASSOR 
 
Behandling on jordmassor, matjord, överloppsmassor och stubbar ingår i entreprenaden och 
beskrivs i arbetsbeskrivningen, punkt 16000. 

2 ENTREPRENADFORM OCH OMFATTNING 
 
2.1 ENTREPRENADFORM OCH GRUND FÖR VAL AV ENTREPRENÖR 
 
Entreprenadformen är en totalprisentreprenad. Entreprenörens val baseras på det lägsta an-
budspriset.  
 

Beställaren ger ut de uppskattade arbets- och enhetsmängderna för anbudsräkning (bilaga 
R1B). De ur handlingarna framgående enhetsmängderna är endast riktgivande och är inte bin-
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dande för byggherren. Entreprenören kan inte hänvisa till mängdförteckningen efter anbuds-
blanketten har inlämnats.  

2.2 ENTREPRENADENS OMFATTNING 
 
2.21 ARBETETS OMFATTNING  
 
Till entreprenaden hör färdigbyggande av kommunaltekniken, vattenledningar och avlopp i 
enlighet med planen inklusive anskaffningar enligt dokumenten om anbudsbegäran och rit-
ningarnas entreprenadgränser. I entreprenaden ingår uppstädning efter arbetet på hela ar-
betsområdet. 

Till bergsschaktning/sprängning hör 254 m²tr/m³ktr som anses vara kanalschaktning. (se punkt 
7 Betalning och mätningsgrunder). Därtill ingår 10 st ytstenar >2,0…4,0 m³ktr. Stenar> 4 m³ktr 
räknas som bergmassa. Stenar som är ≤ 2,0 m³ stora räknas tillhöra jordmassorna. 

Dessutom ingår i entreprenad 

- Byggandet av fastighetsgrenar ända till 50 m från fastigheten, fastighetsägaren ansvarar 
för byggandet av resterande delen. Det slutliga byggavståndet från fastighet som tillhör 
entreprenaden, märks ut i terrängen tillsammans med byggherren, entreprenören och fas-
tighetsägaren.  

 

Kontroll av verkligt utförda mängder görs åtminstone vid följande utföranden: 

- sprängning av berg och stora stenar 

I Entreprenaden ingår nödvändiga: stöttning av schakt, torrläggning- och fördämningsarbeten. 
Ifall stöttnings- och torrläggningsarbetet arbetstekniskt ersätts med krossmaterial eller filter-
dukar hör ifrågavarande prestationer till entreprenaden.  

Entreprenören skall uppvisa mätningsplan och stöttningsplan åt byggherren innan arbetet 
inleds. 

Anslutningar till övrigt befintligt avloppsnät ingår i entreprenaden. Till entreprenaden hör 
också återinkoppling av fastigheter till avloppsnätet. 

All nödvändig avverkning tillhör entreprenören.  

Nyttovirket tillfaller markägaren. 

Under entreprenadtiden tillhör underhållet av entreprenadobjektet samt genomfartsvägarna 
entreprenören. Byggande av arbetsplatsvägar som behövs för att utföra arbetet bekostas och 
hör till entreprenaden. 

Kvalitetskontrollprov och besiktningar i enlighet med arbetsbeskrivningen hör till entreprena-
den. 

Anskaffning av allt bankmaterial hör till entreprenaden. 
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Korsningar med kablar och andra dylika anordningar ingår i entreprenaden, och för detta beta-
las ingen extra ersättning. 

Ledningsnätets tillhörande avstängningsventiler och utplacering av märkskyltar vid sådana 
platser där viktiga kablar korsar ledningarna ingår i entreprenaden. 

Entreprenören uppgör detaljritningar över utfört arbete. 

Till entreprenaden hör elverkets och telefonbolagets levererade kabelrör som installeras vid 
vägundergångar i samband med övriga arbetsutföranden. 

Till entreprenaden hör även andra ospecificerade arbeten, som krävs för att åstadkomma ett 
slutresultat enligt planen. 

Entreprenaden anses vara klar då alla arbeten i enlighet med entreprenadprogrammet är 
gjorda och godkända, kvalitetsrapporterna och detaljritningarna sända, mottagna och god-
kända av byggherren. 

2.22 BYGGHERRENS ANSKAFFNINGAR 
 
Byggherren anskaffar fastighetspumpstationer, installationen och installationskostnaderna för 
pumpstationerna bärs av fastigheten. 
 
2.23 ÖVRIGA FÖRPLIKTELSER SOM HÖR TILL HELHETSENTREPRENADEN 
 
Entreprenören anskaffar linjepumpstation enligt anskaffningsprogram. Entreprenören anskaf-
far även bottenplatta för linjepumpstation. 
 
Installation av linjepumpstation och installationskostnaderna tas hand av entreprenören. An-
läggning av en service väg som leder till pumpstation hör också till entreprenaden. 
 
Närmare installationsbeskrivning av pumpstation finns i arbetsbeskrivning. 
 
2.24 SKALL BEAKTAS VID BERÄKNANDE AV ENHETSPRIS 
 
Entreprenören är ersättningsskyldig för träd som fällts eller skadats på tomterna och för 
gränsmärken som förstörts utanför gatuområdet. 

Alla mätarbeten ingår i entreprenaden. 

Byggherren förutsätter att entreprenören har bekantat sig med byggplatsen innan han ger 
anbudet. 

Entreprenören ansvarar för reparation av tidigare byggda vägar och gårdsområden som ska-
dats under arbetstiden och även för att städa upp tomtanslutningar efter entreprenaden. I 
entreprenaden ingår arbeten och tillbehör. 

Inspektionsbrunnarna överensstämmer med brunnkorten, i brunnarnas höjd kan förekomma 
fel som beror på höjdskillnader i terrängen. Entreprenören ansvarar för att de brunnar han 
själv har beställt är felfria. 
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Rör- och kabeldragningen på området (annan än belysning) kan någon annan utomstående 
entreprenör utföra som gemensam kabeldragning. Entreprenören skall tillåta utförande av 
kabeldragningsarbete samtidigt med det egna arbetet. 

2.25 KRAV PÅ ENTREPRENÖRENS ORGANISATION 
 
Byggherren förutsätter att entreprenörens byggarbete leds av en heltidsanställd ansvarig ar-
betsledare som byggherren har godkänt. Arbetsledaren bör ha minst en examen vid teknisk 
skolas byggavdelning. Arbetsledning under byggandet ska vara enligt YSE 1998.  

Personlig skyddsutrustning, skyddshjälm och skyddskor skall alltid användas på arbetsplatsen. 
Öronskydd skall alltid användas i arbeten där ljudnivån överstiger 85 dB, även vid tillfälliga 
ljudnivåer över 85 dB. 

På arbetsplatsen skall reflekterande skydds- och varningsklädsel användas i enlighet med stan-
darderna SFS-EN 340 ”skyddsklädsel” och SFS-EN 471 ”synlig varningsklädsel för professionellt 
bruk” 

Den som arbetar på trafikverkets vägområden skall följa trafikverkets anvisningar för vägsä-
kerhet. 

Personer som arbetar på denna arbetsplats skall bära med sig ett personkort där det åt-
minstone skall framgå följande: 

− Oberoende av ifall arbetaren är anställd av byggaren eller egen företagare så skall ifråga-
varande företagsnamn vara synligt  

− Arbetstagarens namn och bild  

− Arbetsgivare (löneutbetalare)  

− Skattenummer 
 

Dessutom skall det på arbetsplatsen finnas en personalförteckning och information om företag 
som utför arbeten på arbetsplatsen. 

Beställaren förutsätter säkerhet på arbetsplatsen entreprenören enligt MVR-mätaren. Bestäl-
laren kräver minst 90 % säkerhetsnivå enligt MVR-mätaren. Ifall de 4 senaste mätningarna har 
varit under 85 % skall det på arbetsplatsen hållas en granskning av huvudförverkligaren där det 
skall framgå arbetsplatsens problem. 

De som är involverade i byggandet av vattenledningar måste ha ett vattenkort utfärdat av 
Valvira för vattenförsörjningsnät. 

Plaströrsvetsarbetaren måste ha ett plastsvetscertifikat som utfärdats av muoviteollisuus ry 
eller personer som utför PEH-rörsvetsning måste ha genomfört en svetskurs som godkänts av 
rörtillverkaren eller tillräckligt kunnande utförande för liknande arbete, som är godkänt av 
byggherren. 
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3 PLANERING 
 
3.1 PLANERARE 
 
Planeringen är uppgjord av Soilcon Oy, adress, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava. Kontaktperson 
är Jouni Mäenpää, tel. (06) 434 2300, 040 5463 502. 

3.2 KOMPLETTERING, GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE AV PLAN 
 
Entreprenören skaffar och bekostar själv nödvändiga arbets- och installationsritningar som 
eventuell kan behövas utöver dokumenten som hör till anbudsbegäran. Dessa dokument skall 
lämnas in till den person som övervakar arbetet för godkännande en vecka före arbetet inleds. 

4 HANDLINGAR 
 
4.1 HANDLINGARNAS GILTIGHETSORDNING 
 
Handlingarnas giltighetsordning är följande: 
 
A Kommersiella dokument: 

− Entreprenadavtal (upprättas på blankett RT 80242, ”Maanrakennustyön pienurakkasopi-
mus” (småentreprenadavtal för jordbyggnadsarbeten)) 

− Eventuellt protokoll från entreprenadförhandlingen 

− Entreprenadsprogram 

− Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenad YSE 1998 RT 16-10660, (Avtalsvillkor som 
hänför sig till Småentreprenadavtal för jordbyggnadsarbeten RT 80242 tillämpas inte). 

− Anbudsbegäran 

− Entreprenörens anbud 

B Tekniska handlingar: 

− Beskrivning av jordbyggnadsarbeten med bilagor och ritningar. 

− Allmänna arbetsbeskrivningar och bestämmelser som räknas upp i punkterna 4. 

Dokumentens giltighetsordning avviker från YSE och giltighetsordningen överförs på entrepre-
nadavtalet. 

4.2 ALLMÄNNA ARBETSBESKRIVNINGAR 
 
Byggnadsbeskrivningar som hänför sig till arbetet kompletteras med följande allmänna arbets-
beskrivningar i följande ordningsföljd: 

− Finlands Kommunförbund: Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02, KT 02 

− Suomen kuntatekniikan yhdistys: Katu 2002, katusuunnittelun ja –rakentamisen ohjeet 

− Rakennustieto: InfraRYL 2010 

− Finlands Kommunförbund: Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 

− Rakennustieto: Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje. INFRA 2015. 

− PANK rf:s publikation: Asfalttinormit 2011 
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− Finlands Kommunförbunds publikation: Asfalttiurakan asiakirjat 2012. Työselostus ja ar-
vonmuutosperusteet. 

4.3 FÖRORDNINGAR OCH BESTÄMMELSER 
 

− När arbetet genomförs efterföljs gällande lagar och förordningar samt följande bestäm-
melser: 

− RIL 126-2009 (Finlands Byggnadsingenjörsförbund rf): Rakennuspohjan ja tonttialueen 
kuivatus 

− RIL 121-2004 (Finlands Byggnadsingenjörsförbund rf) Pohjarakennusohjeet 

− RIL 77-2013 (Finlands Byggnadsingenjörsförbund rf): Maahan ja veteen asennettavat kes-
tomuoviputket. Asennusohjeet. 

− SFS: muoviputkistandardit 

− SFS-EN1916 ja SFS-EN1917 standardit korvaavat betoniputkinormit 2001 

− Suomen kuntatekniikan yhdistys: Betoninormit 2012 

− Finlands byggbestämmelsesamling B3, Grundläggning (Pohjarakennus) 

− Vatten- och miljöministeriet: Räjäytys- ja louhintatöiden yleinen työselitys 1990. 

− Rakennustieto: MaaRYL 2010 (dränerings- utloppsdike) 

− Tillverkarens och materialleverantörernas anvisningar 
 
4.4 ANVÄNDNING AV ARBETSKRAFT 
 
Vid byggnadsarbetet efterföljs gällande bestämmelser om byggande, bestämmelser som myn-
digheten som övervakar byggandet har utfärdat och allmänna avtalsvillkor om byggnadsentre-
prenad (YSE 1998). 

4.5 ANDRA ANVISNINGAR 
 
Utöver ovannämnda anvisningar skall de muntliga och skriftliga anvisningar som byggherren 
eller ansvarig övervakare ger under arbetets gång gällande byggmaterial eller genomförande 
av arbete följas. 

Entreprenören skall bekanta sig med området innan han ger anbudet.  

Entreprenadavtalet ingås genom att använda blankett RT 80242 och dit bifogas Raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot (allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenad) YSE 1998 RT 
16-10660. 

För mätarbeten får entreprenören en koordinatlista i GT-format av planeraren. 

5 ARBETSTILLSTÅND, FÖRSÄKRINGAR, ORDNINGSBESTÄMMELSER OCH SKADEERSÄTTNING-
AR 
 
5.1 TILLSTÅND 
 
Entreprenören skaffar de tillstånd som han behöver för genomförande arbetet och svarar själv 
för kostnaderna. 
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5.2 FÖRSÄKRINGAR 
 
Byggplatsens försäkringar skall tas i ett försäkringsbolag som byggherren godkänt. Detta gäller 
emellertid inte entreprenörens försäkringar för stadigvarande personal. 

5.3 ORDNINGSBESTÄMMELSER 
 
Entreprenören ombesörjer övervakning av ordningen och arbetsförhållanden på arbetsplat-
sen. 

Entreprenören betalas ingen ersättning för förseningar eller väntande. 

5.4 SKADEERSÄTTNINGAR 
 
Entreprenören ersätter de skador som han förorsakat byggnader, ledningar, vägar, rösen, el-
ledningar och kablar. Entreprenören skall ta reda på underjordiska kablar och ledningar innan 
grävarbeten inleds eftersom alla objekt som skall beaktas inte nödvändigtvis framgår av bila-
gorna i detta entreprenadprogram. 

6 ÖVERVAKNING 
 
6.1 ÖVERVAKARE 
 
Den lokala övervakaren är en av byggherren vald person som är insatt i ifrågavarande uppgif-
ter. 

6.2 ÖVERVAKNINGSÅTGÄRDER 
 
Utöver det som sagts i allmänna avtalsvillkor om prov som utförs för att konstatera bygg-
materials och byggtillbehörs kvalitet, skall entreprenören utföra alla kvalitetskontrollprover 
enligt arbetsbeskrivningen i kontrollantens närvaro. För övervakningen skall entreprenören 
göra en arbetsplan med tidtabeller. Arbetstidtabellen skall under hela arbetet hållas à jour. 
Entreprenören skall föra byggnadsplatsdagbok om arbetsobjektet. Dagboken uppvisas daglig-
en för övervakaren. 

Arbetsplatsmöten hålls vid behov, dock minst en gång i månaden. 

7 BETALNINGAR OCH MÄTNINGSGRUNDER 
 
Som förskott betalas högst 5 % av entreprenadsumman. Enligt den av byggherren godkända 
delbetalningstabell samt av byggherren godkända arbetsprestationer betalas till bank med 14 
dagars betalningstid från det att fakturan sänts till byggherren. Byggherren är skyldig att betala 
förseningsränta enligt räntelagen för försenade räkningar. Varje betalningsrat skall motsvara 
de kostnader som förutsätts för prestationen. Så kallade tillbehörsposter godkänns inte. Den 
sista betalningspost som betalas efter att entreprenaden har mottagits skall vara minst 10 % 
av hela entreprenadsumman. 

Vid kostnader som förorsakas av ändrings- och tilläggsarbeten följs allmänna avtalsvillkor om 
byggnadsentreprenad. Om dessa tilläggs- och ändringsarbeten avtalas skriftligen med bygg-
herre innan ifrågavarande arbete inleds. 
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Ändringar i pris- och lönenivå ändrar inte entreprenadsumman. 

Bergskanaler skall ha bottenbredd ≤ 3 m (schaktad/sprängd) dit man placerar kablar, brunnar, 
trummor mm. Över 3 m breda schakt definieras som öppet schakt. Ifall bergskanalen hamnar 
på ett område där det finns lös schaktning enligt planeringen, räknar man kanalschakt från 
löslagrets nedre yta. De på utsidan av gatukroppen placerade bergskanalerna är kanalschakt, 
gatukroppens lösschakt skall trots detta sträcka sig ända fram till kanalen. 

Skriftligt framställda tilläggs- och ändringsarbeten godkänner vattenförsörjningschef, Allan 
Heir. Tilläggs- och ändringsarbeten som påbörjas innan godkännande av byggherre ersätts 
inte. 

8 GARANTIER OCH SÄKERHETER 
 
8.1 GARANTITID 
 
Entreprenörens garantitid börjar från och med den dag då byggherren har godkänt entrepre-
naden och avslutande arbeten och mottagit entreprenaden. Garantitidens längd är två (2) år. 

8.2 GARANTINS OMFATTNING 
 
Garantin omfattar entreprenörens hela prestation, arbetet och anskaffningar. 

8.3 SÄKERHETER 
 
Under den tid som byggandet pågår överlåter entreprenören till byggherren som säkerhet för 
arbetets avtalsenliga genomförande proprieborgen, en av byggherren godkänd försäkringsan-
stalt eller bankgaranti eller en i byggherrens namn utställd deposition vars belopp är minst 10 
% av entreprenadsumman. Säkerheten skall överlåtas inom två veckor från det att entrepre-
nadavtalet har undertecknats. Säkerheten skall gälla tre (3) månader längre än avtalad tid-
punkt för färdigställande. 

Säkerhet eller deposition som ges som säkerhet för garantitiden skall vara likadan och är minst 
2 % av entreprenadsumman. Säkerheten för garantitiden skall gälla tre (3) månader efter det 
att garantitiden har gått ut. 

9 FÖRSENINGSBÖTER 
 
Om entreprenaden inte är klar inom den utsatta tider som nämns i punkt 10 betalar entrepre-
nören föreningsböter till byggherren för den överskridna tiden, 0,5 % av entreprenadsumman 
för varje arbetsdag som arbetet försenas över sagda etappmål eller utsatta tider för färdigstäl-
lande. Förseningsböterna räknas för entreprenadens färdigställandes del för högst 50 arbets-
dagar och för etappmålens del för högst 75 arbetsdagar. 

Vid mottagningsbesiktningen avtalas mellan byggherre och entreprenör om tid för genomfö-
rande av eventuella efterarbeten. Tiden kan i allmänhet inte vara längre än en månad. Om 
konstaterade brister inte har korrigerats inom överenskommen tid, kommer byggherren ome-
delbart att utöva sin rätt att låta slutföra de arbetsprestationer som fattas med det €-belopp 
som bristerna motsvarar och som borträknas från entreprenadsumman. 
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10 ARBETETS PRESTATIONSTID 
 
10.1 PÅBÖRJANDE AV ARBETET 
 
Arbetet kan inledas efter att entreprenadavtalet har undertecknats dock senast den tidpunkt 
som meddelas i brevet om anbudsbegäran. 

10.2 FÄRDIGSTÄLLANDE 
 
Arbeten som ingår i entreprenaden skall vara klara enligt följande: 

- Se brevet om anbudsbegäran. 
 
11 ANBUD 
 
Anbudet ges på basis av detta entreprenadprogram och här nämnda dokument på följande 
sätt: 

11.1 ANBUDSBLANKETT 
 
Totalprisanbudet skall ges specificerat på entreprenad i enlighet med punkt 2 på anbudsblan-
kett nr. U1.1266B. 

11.2 ENHETSPRISLISTA 
 
Till anbudet skall bifogas enhetsprislista (U2.1266B), som används ifall det finns avvikelser från 
entreprenadprogrammet. 

11.3 UNDERLEVERANTÖRER 
 
Entreprenören skall i sitt anbud nämna de underleverantörer som han har för avsikt att an-
vända. Byggherren förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta dessa. 

11.4 BYGGNADSANMÄLNINGAR – ENTREPRENAD- JA ARBETARUPPGIFTER 
 
Huvudentreprenören måste samla in uppgifter om personer som jobbar inom gemensamma 
byggarbetsplats från och med 1.7.2014. Ifall ingen huvudentreprenör har nämnts överförs 
ansvar av att anmäla till byggherre.   
 
Huvudentreprenören meddelar arbetaruppgifter. 
 
Huvudentreprenören skall meddela Skatteverket arbetaruppgifterna, om arbeten som beställs 
av byggherren överstiger 15 000 euro. Alla företagen som arbetar inom gemensam byggar-
betsplats skall meddela arbetaruppgifter till huvudentreprenören. Huvudentreprenören och 
andra företagen kan komma överens själv hur de samlar in uppgifter.  
 
Arbetaruppgifter för varje månad måste anmälas senast 5 dagen av därpå följande månaden. 
Till exempel augusti månadens uppgifter ska anmälas senast 5.9.2018. Arbetaruppgifter måste 
lämnas in elektroniskt.  
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Meddelandeskylldigheten gäller alla personer som arbetar på byggarbetsplatsen. 
 
Information om alla personer som arbetar på gemensamma byggarbetsplatsen måste rapport-
eras. Detta gäller även för personer som inte utför själva byggarbete, som städare eller kon-
torsarbetare.  
 
Om byggarbetsplatsen kan inte begränsas från annan verksamhet inom området, meddelas 
endast de personer som är involverade inom byggarbete. 
 
11.5 INTYG I ENLIGHET MED BESTÄLLARANSVARSLAGEN OCH INTYG ÖVER ANSVARSFÖR-
SÄKRING 
 
Till anbudet bifogas kopior på följande intyg som får vara högst 2 månader gamla. 
 
1) utredning om anteckning i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret och i regist-

ret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen; 
2) utdrag ur handelsregistret; 

3) intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en be-
talningsplan angående skatteskulden har gjorts upp; 

4) intyg över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betal-
ningsöverenskommelse har ingåtts om pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betal-
ning;  

5) utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de centrala an-
ställningsvillkoren.  

6) utredning om företagshälsovården 
 
Dessutom skall kopia på ikraftvarande ansvarsförsäkring bifogas. 

Certifikaten kan ersättas med Tilaajavastuu.fi rapport eller med RALA ry rapport. 

12 INLÄMNANDE AV ANBUD OCH GILTIGHETSTID 
 
Anbudet skall sändas till byggherren inom utsatt tid i ett slutet kuvert med adressen:  

Korsholms kommun 
Vattentjänstverket 
Industrivägen 6 A 
65610 KORSHOLM 
 
senast den tid som nämns i anbudsbegäran 

Kuvertet märks med: "UTBYGGNAD AV KOMMUNALT AVLOPP I VÄSTERHANKMO, SKEDE 3, 
ENTEPRENADANBUD " 

Om anbudet sänds som e-post senast inom utsatt tid skall anbudet ändå bekräftas genom att 
sändas ifyllt på originalblanketterna till byggherren. 
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Anbudet skall gälla minst en månad från det datum då anbudstiden gått ut. 

Tilläggsinformation om entreprenaden ger Korsholms kommuns, vattentjänstverket, vatten-
försörjningschef Andreas Granholm, tel. 050 696 15och Soilcon Oy, Jouni Mäenpää, 040 5463 
502. 

Endast skriftligen överenskomna ändringar är bindande för byggherren.  

 
 
Soilcon Oy 
 
 
 
Jouni Mäenpää   Petri Mäenpää 
 


