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Intresseanmälan för entreprenadanbud 
 

Korsholms kommun erbjuder entreprenörer att meddela intresse för att lämna anbud för 
sanering av vattentak och konstruktioner vid Solgårds serviceboende. 
 
På upphandlingen tillämpas selektivt förfarande. Tiden för inlämnande av intresseanmälan är 
21.12.2022–10.1.2023 kl. 15.00.  
 
Intresseanmälan inlämnas per e-post till tekniska@korsholm.fi. 
 
E-postmeddelandet märks ”Intresseanmälan sanering av vattentak och konstruktioner vid 
Solgårds serviceboende”. 
 
I intresseanmälan ska det framgå följande: 
 

• Företagets namn och FO-nummer 

• Företagets omsättning år 2019, 2020 och 2021. Omsättningen måste i medeltal 
överstiga 500 000 € per år. 

• Referenser från motsvarande projekt 

• Redogörelse för vem som kommer att fungera som arbetsledare. Kravet på 
arbetsledaren bör vara byggmästare eller byggnadsingenjör och ha minst 5 års 
arbetserfarenhet av arbetsledning inom byggnadsbranschen.  

• Företagspresentation 

• Försäkran om att företaget och byggherren inte är i jävsituation med varandra. 
 
Dessa uppgifter fylls i på bifogad blankett. Intresseanmälan som ges utan att använda 
bifogad blankett kommer att förkastas. 
 
Byggherren kommer att välja 3–5 anbudsgivare som uppfyller kraven på basen av referenser 
från motsvarande projekt. Materialet för anbudsbegäran delges via en projektbank 
16.1.2023. Beräkningstiden för valda anbudsgivarna är 16.1–6.2.2023 kl. 15.00. 
 
Upphandlingen omfattar byte av plåttak samt isolering ovanför förbindelsekorridoren mellan 
Korsholms HVC och Solgårds serviceboende (ca 250m² ) samt byte av isolering på ett annat 
område ca 250 m². Arbetet innefattar även sanering av sockelkonstruktioner ca 30 löpmeter, 
byte av fönster 30st samt en del övriga byggarbeten. 
 
Verksamheten pågår i befintliga utrymmen under byggnadsskedet.  
 
Entreprenören fungerar som huvudsaklig utförare av projektet. 
 
Byggtiden är planerad till 13.3–16.6.2023. 
 
För projektet används en projektbank där alla handlingar ligger. De valda anbudsgivarna får 
ta del av beräkningsunderlaget på projektbanken. Inloggning till projektbanken skickas per e-
post när valet av anbudsgivare gjorts. Om anbudsgivaren vill få materialet i pappersformat 
ska det beställas från projektbanken. Anbudsgivaren bekostar papperskopiorna själva. 
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