
ANBUDS PAKET NUMMER 5
STORA BRYGGOR

2 flytbryggor, 1 stege, 4 stoplar

1. Praktisk information
Försäljande enhet
Samhällsbyggnadsavdelningen
Hagfors kommun

Om du är intresserad av att komma och titta på objektet kontakta:
Jenny Fridberg, 0563-187 47,  jenny.fridberg@hagfors.se eller
Leif Nilsson, 0563-189 21, leif.nilsson@hagfors.se.

2. Beskrivning av objektet
Fabrikat:  Easy Float, inköpsår 2008
2 st bryggor, Mått: 2,4 X 4,20 meter
1 st stege
4 st stolpar

Ytterligare information om objektet:
Objektet säljes i befintligt skick.  Några gängor kan vara dåliga. Lite gör-det-själv-fix kan eventuellt
krävas.



3. Försäljningsföreskrifter
Anbudstidens utgång
Anbudet ska vara kommunen tillhanda senast 17 juni 2021 kl. 00.00, använd gärna bifogad
anbudsblankett, se botten av detta dokument.

Anbudsöppning sker fredag 18 juni.

Anbudets giltighet
Anbudet ska vara giltigt i tre månader efter anbudstidens utgång.

Adressering
Anbudet skall läggas i förseglat kuvert märkt: “Anbud paket nummer 5” och skickas till
Hagfors kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, attn: Louise Sjöholm, Dalavägen 10,  683 80
Hagfors.

Förutsättningar
Objektet säljes i befintligt skick. Köparen ansvarar för bortforsling av varorna.

Betalning ska ske till Bankgiro 108-3179 innan varorna lämnas ut.
Objektet utlämnas mot uppvisat kvitto.

Anbudsgivare har möjlighet till okulärbesiktning av objeket/fordon efter överenskommelse med
Samhällsyggnadsavdelningen, se kontaktuppgift ovan.

4. Bedömningsgrunder
Försäljning sker genom slutet anbudsförfarande med fri prövningsrätt.

Det för kommunen mest fördelaktiga anbudet kommer att antas.

Om det blir fler budgivare på samma högsta anbudssumma kommer vi tillämpa lottning för att avgöra
vem som får köpa varan..

Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud.

5. Bilder på objektet











Anbudsformulär

Objekt: Anbud paket nummer 5: Stora bryggor

Anbudstid: Sista anbudsdag 17 juni 2021

Text: Jag har tagit del av informationen i annonsen
och har haft möjlighet till okulär besiktning av objektet.

Jag accepterar att objektet säljes i befintligt skick.
Betalning skall ske till Bankgiro 108-3179.
Objektet utlämnas mot uppvisat kvitto.

Pris: Mitt pris på ovan angivet objekt……………………SEK inkl. moms.

Namn : Namn:…………………………………………….

Adress:………………………………………….

Tfn:…..…………………………………………..

Underskrift: Ort / datum ……………………………………………………

Underskrift…………………………………………………….


