Anbudsförfrågan för inköp av krossgrus
Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen, begär in anbud på krossgrus. Anbud skall vara oss
tillhanda senast den 26.4.2018 kl. 12:00.
Allmän orientering
Stadens totala årsbehov beräknas uppgå till ca 10 000 ton. Mängdangivelsen ska enbart ses som en
fingervisning då årsförbrukning kan vara svår att precisera exakt. Årsvariationen beror bl a på
storleksordningen och förekomsten av anläggningsarbeten, utbyggnadsprojekt och andra
säsongsförhållanden.
Grusleveranser avropas i mån av behov och staden förbinder sig inte för uttag av någon
bestämd mängd.
I anslutning till olika anläggnings- och byggprojekt i stadens egen regi kan det uppstå schaktmassor
som vi vill bli av med. Förekomsten och mängden schaktmassor beror på typen av anläggningsarbete
och rådande markbeskaffenhet på platsen. Vi omnämner därför i vår förfrågan att det ska åvila
beställaren att i samband med beställning av krossgrus- eller sandleveranser uppge att han har
schaktmassor i retur.

Mariehamns stad den 26.3.2018
Samhällstekniska avdelningen

Stefan Nordas
Arbetschef
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Administrativa bestämmelser
Slutna anbud/prislistor märkta ”Krossgrus 2018” skall sändas till Samhällstekniska avdelningen, Elverksgatan 1,
AX-22100 Mariehamn.
Sista inlämningsdatum 26.4.2018 kl. 12:00.
Anbud skall ges på bifogat offertformulär.
Materialet som offereras skall uppfylla gällande EN-standard, SS-EN 13242 + A1: 2007.
Ytterligare information lämnas av Stefan Nordas tel. 531 572 eller Håkan Lindén tel. 531 560.

Kommersiella villkor
Avtalstid 1.6.2018– 30.4.2021.
Anbudssummor skall anges i fast pris för år 2018. Pris skall avse pris exklusive mervärdesskatt. Samtliga
avgifter som tillkommer utöver i offerten angivna tonpriser som faktureras köparen skall framgå av anbudet.
Detta är ett ramavtal och i och med det kan kontrakt skrivas med flera leverantörer för att säkerställa att det alltid
finns grus att tillgå.
Kan inte den som offererat det lägsta priset leverera väljs följande leverantör enligt antagna offerter.

Prisjustering sker från och med 2020 enligt Jordbyggnadskostnadsindex.
För år 2018 gäller fasta priser (offertpriser) till och med 31.12.2019 exklusive moms.
Prisjustering sker vid såväl höjning som sänkning av indextalen.
Reglering av priserna därefter, för år 2020 osv, sker med en avstämning per år med oktober månads index.
Utgångsindex för denna justering är oktober 2017.

Levererad vara skall uppfylla gällande normer.

Allt material skall vägas, vägning av tomvikt(tara) samt lastat fordon(brutto) skall utföras vid varje hämtning av
material.
Våglappen skall vara tydligt märkt med leveransplats alt. projektnummer.
Vägning utförs av leverantören.
Lastning av grus skall ske utan fördröjning mån- fred 07.00 – 16.00.

Om leverans ej uppfyller gällande normer äger beställaren rätt att reklamera leveransen, varpå leverantören på
egen bekostnad är skyldig att omgående rätta till missförhållandet utan att avbryta pågående större leveranser.

Leverantör som erbjuder sig att ta emot schaktmassor samt forsla dessa till egen eller annans för ändamålet
ämnad tipp är ansvarig för att nödvändiga tillstånd av markägare och myndigheter finns samt att tipp är anordnad
i enlighet med myndigheternas bestämmelser.
Beställaren förbehåller sig rätten att fritt använda schaktmassorna enl. egna önskemål.
Mottagande av schaktmassor tas ej i beaktande i valet av leverantör.
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Betalning sker 21 dagar efter faktureringsdatum. Betalning innebär ej automatiskt godkännande av levererat
material.
Faktureringsavgifter erläggs ej.

Fakturering ska ske månatligen. En faktura per beställare/avdelning. Fakturor ska märkas enligt
beställarens/avdelningens anvisningar.

Faktureringsadress:
Mariehamns stad,
Ekonomiavdelningen
PB 10
AX -22101 MARIEHAMN
OBS! Märk fakturan med beställare/avdelning.

För upphandlingen gäller om inte annat avtalas, allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för JYSE 2014
varor. Upphandlingen är öppen genom annonsering samt kungörelse på Hilma.

Vid behov kan upphandlingsenheten föra förhandlingar i syfte att klarlägga eller precisera innehållet i anbudet
eller beställarens krav. Likabehandling av anbudsgivare får emellertid inte äventyras.

Antal ton inom varje fraktion under ett normalår

Fraktion

0 – 8 mm

0 – 16 mm

0 – 32 mm

0 – 63 mm

600 ton

1550 ton

5350 ton

2500 ton

Vintersand
2 – 5mm
600 ton

Ovanstående mängder anger ett normalår, men kan ökas eller minskas beroende på budgetmedel och planerade
projekt.
Andra fraktioner kan också upphandlas men mängderna är så små att man inte anger några årsmängder.
Prövningskriterier
Anbud med det lägsta priset för respektive fraktion i offertformuläret antas som första leverantör för fraktionen.
Alla godkända leverantörer rangordnas enligt pris per fraktion.
Pris
Jämförelse görs mellan de olika anbudsgivarnas tonpriser.
Handlingar som skall bifogas anbudet.
Beskattarens intyg över skatteskulder, (skatteskuldsintyg).
Intyg över uppfylld skyldighet gällande pensionsförsäkringsavgifter.
Intyg över införande i förskottsuppbörds- och handelsregister samt FO-nummer.
Dokumentation över att materialet uppfyller gällande EN-standard.
Offertformulär.
Övriga villkor
De leverantörer som ej omfattar eller accepterar samtliga villkor och krav som angetts under rubriken
kommersiella villkor förkastas.
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Offertformulär
Offererar härmed krossgrus och sand av följande fraktioner till nedanstående platser.
Leverans
Fritt leverantörens lager

fritt stadens lager

Material

pris/ton

pris/ton

0 – 2mm

---------- €

---------- €

0 – 4mm

---------- €

---------- €

0 – 8mm

---------- €

---------- €

0 – 12mm

---------- €

---------- €

0 – 16mm

---------- €

---------- €

0 – 32mm

---------- €

---------- €

0 – 63mm

---------- €

---------- €

1 – 6mm

---------- €

---------- €

16 – 32mm

---------- €

---------- €

Vintersand
2 – 5mm

---------- €

fritt byggarbetsplatsen
inom Mariehamns stad
pris/ton

---------- €

Vintersand
2-5mm kubiserat ----------€

--------- €

Krossgrus- och sandleverantören ansvarar för att den egna tippen för schaktmassor uppfyller myndigheternas
bestämmelser.
Mottagning av schaktmassor innebär att beställaren i samband med beställningen av krossgrus eller sand, uppger
till leverantören att han har schaktmassor i retur.

den

/

2018

Anbudsgivarens underskrift
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