ANBUDSFÖRFRÅGAN
Förfrågan gäller transport av brännbart avfall i bulk med lastväxlarflak till
förbränningsanläggning i Märsta, Stockholm, tidningar till Returpappercentralen i Uppsala
och metallskrot till Skrotcentralen i Hargshamn, Norrtälje.
En avfallstransport innebär att 3st flak (35-38m3/st) transporteras med lastväxlarbil och
lastväxlarsläp från Svinryggen i Jomala till mottagningsplatsen i Sverige, tur och retur. Flaken
är fulla när de senast på transportdagen hämtas från Svinryggen och tomma när de
returneras senast följande morgon kl. 08:00.
Omfattning och villkor
Svinryggen garanterar minst två stycken avfallstransporter per vecka, men behovet varierar.
Transportmedeltalet för brännbart avfall för innevarande år är 2,98st/vecka, för papper
0,20st/vecka och för metall 0,33st/vecka. Entreprenören bör kunna tillhandahålla en
beställningsflexibilitet avseende avfallstransporterna. Om bokning av färja inte kan göras,
p.g.a. dockning eller att turen är inställd av andra orsaker, kommer beställare och
entreprenör överens om ett annat transportdatum.
Transporterna sker normalt med Viking Lines eller Eckerö Linjens morgon- eller
dagsavgångar, anpassat efter mottagningsanläggningens öppettider. Returen kan ske
antingen med båtavgång ca kl 15 eller kl 20.
Detta tillhandahålls av Svinryggen:




Sjöfrakter (bokning och kostnader)
Uppgörande av all myndighetsdokumentation som tillhör gränsöverskridande
avfallstransporter
Lastväxlarflak (Rullflaksram, SS 3021:2014)

Detta tillhandahålls av entreprenören:




Chaufför
Lastbil med lastväxlare (minst miljöklass Euro 5)
Lastväxlarsläp med kapacitet för två lastväxlarflak (standardmått ca 6m x 2,5m)

Entreprenören har möjlighet att nyttja beställarens flak för returfrakter under förutsättning
att det fraktade materialet inte medför oskälig skada eller slitage på flak. Flaken bör
returneras till Svinryggen senast kl. 08:00 dagen efter avfallstransporten.
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OBS! Flaken som det brännbara avfallet transporteras i är specialflak byggda för tillkoppling
till komprimeringsmaskin och är öppningsbara endast i gaveln.
Tillstånd
Entreprenören ansvarar för att erforderliga tillstånd för avfallstransporter finns.
Avtalstid och pris
Anbud anges i euro (exkl. moms) som en fast summa per transport och ska gälla för
perioden: 01.01.2022-31.12.2022 med förlängningsoption för ytterligare ett år.
Anbudstid
Anbud skickas till jesper@svinryggen.ax senast 01.12.2021.
Kontaktperson under anbudstiden är Jesper Svanfelt, tel: 040 589 0755,
jesper@svinryggen.ax
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