
   ANBUDSFÖRFRÅGAN    

 1 (3) 

       Byggtjänster  

  

          

   23.1.2023   Diarienummer   

                                                     KOMU/75/02.08.03/2023 

 

 
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  

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR SANERING AV VATTENLEDNING LÄNGS VÄSTERSOLFVÄGEN 

  
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   

Öppet förfarande.  

  
Föremål för upphandlingen    

Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning som ersätter befintlig PE 90. Samtidigt monteras ett 
tryckavlopp för framtida bruk längs en sträcka (pl 900 – 1050 + 45m) bredvid nya vattenledningen. I 
rörschaktet reserveras utrymme för ett framtida självfallsavlopp (pl 163 – 900). 

 
Byggnadsplatsen finns i Solf på Västersolfvägens västra sida. Entreprenören förutsätts ha bekantat sig 
med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjen är inte utstakad i terrängen. 

 

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 
Mats Lall 05069613 kan kontaktas gällande visning i terrängen.  

 

Entreprenaden är planerad att förverkligas enligt tillgängliga budgetmedel och en preliminär tidtabell är 

13.3 – 16.6.2023  
  

Detaljerade uppgifter på vad som ska ingå i anbudet finns i planeringshandlingarna. 

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

 

Detaljerade uppgifter finns i planeringshandlingarna. 

 

Anbudet ska uppgöras på svenska eller finska.  
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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 1.7.2023 

  

 

Inlämnande av anbud    

Skriftliga anbud inlämnas per post till adressen:  
  

Korsholms kommun  

Vattentjänstverket  

Vattenförsörjningschef Andreas Granholm  

Industrivägen 6 A  

65610 Korsholm 
  

Anbud kan även sändas per e-post till adressen: vattentjanstverket@korsholm.fi  
  

Anbuden ska vara märkta ” Sanering av vattenledning, Västersolfvägen.”   

Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 06.02.2023 kl 16:00 
  

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 
31.1.2023 kl. 12.00. Svaren publiceras på kommunens hemsida 02.02.2023 under fliken aktuellt.  
  

 

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.  

  

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.  

  

  



   ANBUDSFÖRFRÅGAN    

 3 (3) 

       Byggtjänster  

  

          

   23.1.2023   Diarienummer   

                                                     KOMU/75/02.08.03/2023 

 

 
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  

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.)  

  


