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 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer  

 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se 0690-250 100  5274-3994 212000-2387 

Anbudsförfrågan halkbekämpningsmaterial,  

ref nr DU 2017/24 
Vi önskar anbud på vara/tjänst enligt följande 

Upphandlande 

enhet 

Ånge kommun, Tekniska förvaltningen, org nr 212000-2387 

Kontaktperson,  Namn: Håkan Lundin 

Tfn: 0690-250 272 

Mobil: 070-328 76 16 

E-post: hakan.lundin@ange.se 

Specifikation 

 

 

Ånge kommuns behov av halkbekäpningsmaterial i Ånge tätort för 
vintersäsongerna 2017/2018 och 2018/2019, med ev. förlängning för 
säsongen 2019/2020. Beställaren meddelar leverantören skriftligen 
senast 2019-03-31 om man avser att förlänga avtalet med säsongen 
2019/2020. 

Krav på 

vara/tjänst 

Kommunen avser att köpa in halkbekämpningsmaterial i fraktionerna 
0-8 och 4-8 (alternativt 3-6) för att täcka behovet för halkbekämpning 
i Ånge tätort. Den totala mängden uppskattas till ca 850 m3 eller 500 
ton per år. Materialet skall levereras till tältet på Hammargatan i 
Ånge när behov av att fylla upp lagret uppstår. 

Materialet skall finnas tillgängligt från den 20 oktober 2017. 
Beställning sker av minst en lastbil per gång. 

Fraktion 

 

Uppskattad mängd 
2+1 år 

 

4-8 eller 3-6 mm 1 125 ton  

0-8 mm 375 ton  
 

Krav på 

anbudsgivare 

 

 

 

Anbudsgivare ska vara godkänd för F-skatt, registrerad för moms och 
registrerad i bolagsregister. Anbudsgivare ska uppfylla sina 
skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.   

 

Leveranstid eller 

avtalstid 

 

Se Specifikation ovan 
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Avtalsvillkor 

 

 

 

Leveransvillkor: Fritt lossat anvisad plats. 

Garantivillkor:  

Fakturering: Senast 1 månad efter godkänd leverans 

Fakturerings- och expeditionsavgifter får ej debiteras 

Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag och först   
fr o m den 30:e dagen räknat från fakturans ankomstdag till 
kommunen. 

Betalningsvillkor: 30 dagar efter erhållen faktura 

Allmänna bestämmelser: Om inte annat anges gäller ALOS 05 

Anbud 

 

Pris: Pris ska anges som kr /ton för respektive fraktion.  

Priser anges alltid exkl. moms och skall vara fast till 2019-03-31. 

Naturgrusskatt skall ingå 

Omfattning: Anbud ska omfatta hela efterfrågade behovet.  

Innehåll: Anbud ska alltid innehålla företagets namn, org nr, adress, 
kontaktperson med namn, tfn nr och e-post.  Namn på avtalstecknare. 

Form: Anbud lämnas per e-post  

Märkning: Anbud ska märkas med Ref nr DU2017/24  

Adressering: Anbud skickas till: hakan.lundin@ange.se 

Giltighetstid: Anbudet ska vara bindande tom 2017-12-31  

Sista anbudsdag  2017-09-30 

Utvärdering av 

anbud 

Utvärderingen kommer att ske utifrån lämnat pris per ton. 

Förhandling med en eller flera anbudsgivare kan bli aktuellt i 
samband med utvärdering av anbuden. 

 

 


