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SNÖPLOGNINGS- OCH SANDNINGSTJÄNSTER
Korsholms kommun begär in anbud på snöplognings- och sandningstjänster för åren 2019–2024 enligt följande:
Upphandlingsenhet
Korsholms kommun
Samhällsbyggnad
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Meddelande om upphandlingen har 5.6.2019 publicerats på www.hankintailmoitukset.fi
Upphandlingsannonsen har 5.6.2019 publicerats på adressen www.korsholm.fi/Aktuellt och i tidningen Vasabladet
och Pohjalainen.
Betalningsvillkor
21 dagar netto, redovisningen ska ske månadsvis och lämnas in senast den 10:e följande månad.
Fakturering sker månadsvis och som bilaga till fakturan ska det finnas en tydlig redogörelse över utfört arbete.
Arbetsdagar och antalet timmar ska framgå i samma bilaga. Faktureringstillägg godkänns inte.
Obligatoriska krav på anbudsgivaren
Den valda entreprenören ska innan avtal uppgörs redogöra för vilket kollektivavtal eller centrala arbetsvillkor som
följs för respektive yrkesgrupp.
Entreprenören är skyldig att följa kommunens instruktioner. Plogningsområdena bör skötas så att de är farbara
dygnet runt. Speciellt bör beaktas att de är farbara på morgonen när människor ska till sina arbeten.
Anbudsgivaren ska ha ikraftvarande Arbetssäkerhetskort och Vägskydd 1 kort. Alla som utför snöplogningstjänster
åt kommunen ska innan avtalet skrivs uppvisa giltiga Arbetssäkerhetskort och Vägskydd 1 kort.
Krav på utrustning
Utrustningen ska vara lämplig för snöplogning och halkbekämpning. Räfflade bett eller motsvarande ska användas
vid snöplogning.
Svarsbilagor
Anbudet lämnas in på bifogad svarsbilaga. Anbud som inte är ifyllda på svarsbilagan förkastas
 Oberservera att plogningen och sandningen finns på skilda svarsbilagor.
 Fyll i endast en arbetsmaskin per bilaga, kopiera blanketterna vid behov.
 Entreprenören fyller i de plogområden den är intresserad av i rangordning så att det som intresserar mest
är först osv.
 Samma gäller för sandning.
Anbudets innehåll
 Anbudspriset ska anges i euro utan moms.
 Startavgifter och maskinflyttningskostnader ska ingå i timpriset.
 Alternativa anbud accepteras inte
 Anbudet kan uppgöras på svenska eller finska.
 Entreprenören erhåller en dejureringsavgift som fastställs av samhällsbyggnadsnämnden
(dejureringsersättningen var 2014–2019, 230 €/månad, för fem månader).
 Entreprenören erhåller en grundtaxa som motsvarar 2–3 plogningar per månad för perioden november till
mars. Grundtaxan tillämpas om faktureringen är mindre än grundtaxan.
 Den valda entreprenören 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. Utdragen
och intygen får inte vara äldre än 3 månader.
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Specifika entreprenader
Vid speciella entreprenader förbehåller kommunen sig rätten att gå ut med skild offert.
Giltighetstid
Anbud begärs in för 5 år, ingen option. Avtalstiden är 1.10.2019–30.4.2024.
Urvalsgrunder och bedömningskriterier
Anbudsgivaren ska ha ekonomiska, tekniska och professionella förutsättningar för att genomföra upphandlingen.
Det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att väljas under förutsättning att anbudet fyller de krav som
ställs i anbudsförfrågan. De offererade priserna gäller för hela avtalsperioden. Entreprenadpriset binds till
Jordbyggnadskostnadsindex för vägunderhåll i augusti månad. Ifall entreprenören under avtalsperioden byter
arbetsredskap eller maskin ska det meddelas till kommunen för uppdatering av bedömningsgrunderna i registret.
Som jämförelsegrund bedöms priset med 60 % och kvaliteten med 40 %. Vid bedömningen poängsätts anbuden
på följande sätt (1 % = 1 poäng):
Vid bedömningen beaktas
40 %

Samarbetsförmåga och service, kapacitet och resurser, maskiner och utrustning.

60 %

Priset.

Vid bedömning av pris erhåller det förmånligaste anbudet 60 poäng, medan poängen för övriga anbud erhålls
genom att dividera det förmånligaste anbudet med det aktuella anbudet, varefter resultatet multipliceras med
koefficienten 60 poäng.
Anbudets giltighetstid
Anbudet ska vara i kraft till 31.10.2019.
Inlämnande av anbud
Skriftliga anbud inlämnas per post till adressen:
Korsholms kommun
Samhällsbyggnad/Kjell Sundsten
Centrumvägen 4
65610 Korsholm.
Anbuden ska vara märkta ”Snöplognings- och sandningstjänster”.
Anbuden ska vara inlämnade till Korsholms kommun senast 9.8.2019 före 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 tekniska@korsholm.fi
Frågorna ska skickas före 28.6.2019 kl. 12.00. Svaren på frågorna publiceras på kommunens hemsida
www.korsholm.fi/Aktuellt 5.7.2019. Förfrågningar besvaras inte per telefon.
Beslutsförfarandet
Samhällsbyggnadsnämnden 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 förebehåller sig
rätten att godkänna eller förkasta givna anbud. Kommunen betalar inte ersättning för eventuella kostnader för
uppgörande av anbud. Om anbudsgivaren vill att utredningsmaterial/visualisering ska returneras bör detta anges i
anbudet.
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Avtal
Avtal uppgörs med de ekonomiskt mest fördelaktiga entreprenörerna för valda områden. Avtal kan endast göras för
ett område per arbetsmaskin, en entreprenör kan få flera avtal om den har flera arbetsmaskiner, om de är det
ekonomiskt mest fördelaktiga. Avtal uppkommer efter att beslutet har vunnit laga kraft och avtal har undertecknats
av bägge parterna. Vid upphandlingen följs de allmänna villkoren för offentlig upphandling (JYSE 2009
TJÄNSTER).
Vid ingående av avtal tillämpas följande giltighetsföljd:
1) upphandlingsavtal
2) anbudsförfrågan
3) anbudet
4) de allmänna villkoren för offentlig upphandling (JYSE 2009 TJÄNSTER)
Bilagor
 Svarsbilagor
 Riktgivande plogningsområden.
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