KÖPEANBUDSFÖRMULÄR
Till stadsstyrelsen i Vasa
Köpeanbud på TOMTEN 2-3-35 FÖR BOSTADSVÅNINGSHUS (AL) PÅ MUSEISTRANDEN
Vi erbjuder oss att av Vasa stad köpa tomten 2-3-35 för bostadsvåningshus på adressen
Strandgatan 1a med de villkor som anges i den 12.4.2021 daterade anbudsbegäran
”TOMTÖVERLÅTELSETÄVLNING VID MUSEISTRANDEN, AK-TOMTEN 2-3-35”.
Totalpriset som vi erbjuder är:

_________________________euro
(med två decimalers noggrannhet).

Köpeanbudet gäller till 31.10.2021.

Köpeanbudet lämnas
av:

……………………………………………….
……………………………………………….

Plats och tid:

……………………………………………….

Underskrifter:

……………………………………………….
……………………………………………….

Namnförtydliganden:

……………………………………………....
……………………………………………….

Anbudsgivarens
kontaktperson:

……………………………………………….

Adress och e-post:

……………………………………………….

Telefonnummer:

……………………………………………….

Anbudsgivarens försäkringar:
Anbudsgivaren försäkrar att den iakttar de skyldigheter som gäller beskattning, miljöskydd,
arbetarskydd, arbetsförhållanden och arbetsvillkor samt andra motsvarande lagstadgade
skyldigheter (ja/nej):

JA

NEJ

Anbudsgivaren ska svara ”Ja” för att anbudet ska kunna behandlas.

Om staden beslutar att utifrån detta anbud med anbudsgivaren ingå ett genomföranderespektive ett föravtal, har staden rätt att utan påföljder säga upp avtalen att upphöra mitt
under avtalsperioden, om det senare framkommer att anbudsgivaren har brutit mot sina ovan
nämnda skyldigheter eller om anbudsgivaren under avtalsperioden gör sig skyldig till att bryta
mot dem.
Anbudsgivaren försäkrar att det bolag som anmäler sig som anbudsgivare, personer i ledande
ställning eller personer som utövar representations-, beslutande- eller övervakningsrätt i
bolaget inte har dömts för ett brott som gäller så kallad grå ekonomi (t.ex. beskattning) eller
annat motsvarande brott i företagsverksamhet (ja/nej):

JA

NEJ

Anbudsgivaren ska svara ”Ja” för att anbudet ska kunna behandlas.

Om staden beslutar att utifrån detta anbud med anbudsgivaren ingå ett genomförande- och ett
föravtal, har staden rätt att utan påföljder säga upp avtalen att upphöra mitt under
avtalsperioden, om anbudsgivarens försäkran ovan senare visar sig vara felaktig eller om
anbudsgivaren under avtalsperioden gör sig skyldig till nämnda brott.
Dessutom förbehåller sig staden rätten att fatta beslut om att avtalen upphör mitt under
avtalsperioden om anbudsgivaren försätts i konkurs eller företagssanering eller om det annars
visar sig vara uppenbart att anbudsgivaren saknar ekonomiska eller andra förutsättningar för
att genomföra projektet.
Anbudsgivaren förbinder sig att följa de villkor gällande bekämpning av grå ekonomi som
staden i fortsättningen utfärdar (ja/nej):

JA

NEJ

Anbudsgivaren ska svara ”Ja” för att anbudet ska kunna behandlas.

