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ANBUDSFÖRFRÅGAN/VVS-material
Korsholms kommun begär anbud på VVS-material enligt följande:
Upphandlingsenhet
Korsholms kommun
Samhällsbyggnad/Vattentjänstverket
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
Kontaktperson: Vattenförsörjningschef Allan Heir, tfn (06) 327 7190, 050 69615, e-post: allan.heir(at)korsholm.fi
Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Anbudsförfrågan har 15.2.2021 publicerats på adressen www.korsholm.fi
Föremål för upphandlingen
Vatten-,dagvatten- och avloppsledningsmaterial enligt bifogade bilagor där vi gjort en uppskattning av det årliga
behovet av olika material.
Leveransvillkor
Produkterna ska levereras fraktfritt till mottagarens adress, Industrivägen 6 A, 65610 Korsholm
Vid leverans ska anvisningarna i beställningen efterföljas och leveranstidpunkt överenskommas på förhand.
Betalningsvillkor (och eventuella säkerheter)
Minst 21 dagar netto.
Förseningsränta enligt räntelagen.
Betalningen sker enligt leveranspartier, då varan har mottagits och godkänts samt fakturerats.
Fakturorna ska motsvara de krav som ställs i mervärdesskattelagen.
Försäkringar
Säljaren svarar för transportförsäkring.
Anbudets innehåll
I anbudet ska ingå
- Fast pris moms 0%
- Prisuppgifterna ska anges i bifogade bilagor
Anbud kan ges på hela upphandlingen eller enligt grupper i inventarieförteckningen.
Delanbud på enskilda produkter accepteras
Alternativa anbud accepteras inte.
Anbudet skall uppgöras på svenska eller finska.
Option
Anbud begärs in för en tid om två år + möjlighet till ett års option.
Urvalsgrunder och bedömningskriterier
Anbudsgivaren skall 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 31.5.2021
Inlämnande av anbud
Skriftliga anbud inlämnas per post till adressen:
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Korsholms kommun
Vattentjänstverket/Allan Heir
Industrivägen 6 A
65610 Korsholm.
Anbud kan även sändas per e-post till adressen: vattentjanstverket(at) korsholm.fi
Anbuden ska vara märkta ”VVS-material”.
Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 10.3.2021 före kl. 12.00 .
Försenade anbud beaktas ej. Anbud som inte uppfyller kraven i 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 skall ställas före 24.2.2021 och
svaren publiceras på Korsholms kommuns hemsida under fliken aktuellt 2.3.2021.
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 förebehåller 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.
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 VAROR)/ 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 VAROR)

Bilagor



Blankett på material till vatten- och avloppsledningar
Blankett på material för dagvattenledningar
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