
Anbudsansökningsinbjudan

2013-03-05

UpphandlingUpphandlingsansvarig

Region Skåne, Koncerninköp Konstnärlig gestaltning Rättspsykiatriskt 

centrum

Mattias Larsson 99190000-115217/D17140

Sista 

ansökansdag:

2013-03-24  12:00

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen

Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

Texten innehåller sekretessbelagd information

Administrativa föreskrifter - Inbjudan

1. Allmän orientering

1.1. Upphandlingsobjekt och omfattning

I Trelleborg bygger Region Skåne/ Regionservice ett nytt Rättspsykiatrisk Centrum – ritad av 

BSK Arkitekter och byggs som ett s.k. passivhus – och kommer till ytan bli Sveriges största 

passivhus när det är färdigt 2016. RPC:s arkitektur är anpassad för att integrera och 

harmonisera med det omgivande skånska odlingslandskapet. Huvudentrén vänder sig 

symboliskt mot sydväst och staden för att möta de cirka 120 medarbetare som kommer 

att arbeta här. Byggnaden består av tre flyglar, patientavdelningar, samlade runt en 

gemensam innergård. Avdelningarna och dess patienter, 50 till antalet, vänds mot 

odlingslandskapet och skyddas därmed från insyn. Säkerheten är viktigt och byggnadens 

struktur garanterar god överblick. Runt innergården löper en länk som separerar flöden av 

patienter, besökare, drift och varor samtidigt som personalen kan ha tillgång och överblick 

över hela verksamheten.   

   

Verksamhetens främsta fokus kommer att vara ett salutogent förhållningssätt. – ”hälsa skall 

befrämjas genom socialt stöd, möjlighet för patienterna att påverka sin situation, en känsla 

av sammanhang för patienterna och genom att hjälpa dem se mönster och sammanhang i 

sin livssituation.” (Lennart Meyer, Verksamhetschef)   

   

Målet med gestaltningsuppdragen är att skapa en helhets- och identitetskänsla för 

patienterna, anhöriga och personal samt för den rättspsykiatriska vården i stort på 

Rättspsykiatriskt Centrum Trelleborg. De konstnärliga gestaltningarna ska ha fokus på ett 

samspel dels med omgivningarna, platsen och arkitekturens funktion, med dygnets och 

årstidernas föränderlighet, dels med patienternas behov av personlig avskildhet och 

integritet, ge dem en möjlighet att inte känna sig kontrollerade.    

Avtalsperiod 2013-05-06– 2016-05-30 med rätt för Region Skåne till förlängning i upp 

till tolv (12) månader.            

           

Avtal kommer att tecknas med 2 leverantörer.            
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1.2. Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Region Skåne, org nr 232100-0255, genom Koncerninköp.

 

1.3. Region Skånes uppdrag

Region Skåne ansvarar för hälso-och sjukvård och regional utveckling. Inom hälso-och 

sjukvård ingår sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel och psykiatri. Inom 

regional utveckling ingår kollektivtrafik, kultur, näringsliv och miljö. Mer information om 

Region Skånes verksamheter finns på www.skane.se.

1.4. Region Skånes kvalitetsarbete

Region Skånes verksamhet baseras på en strategisk plattform med visionen Livskvalitet i 

världsklass som i sin tur bygger på det regionala utvecklingsprogrammet med de långsiktiga 

målen för Skåne – Tillväxt, Attraktionskraft, Bärkraft och Balans.         

        

Hälso- och sjukvården i Skåne styrs av beslutet om Skånsk Livskraft – vård och hälsa, en 

patientfokuserad hälso- och sjukvård som också förstärks av värderingarna i SOSFS 

2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, se vidare på www.skane.se/utvecklingscentrum under rubriken 

Förbättringsarbete/God Vård.

1.5. Region Skånes miljöarbete

Region Skåne bedriver ett offensivt miljöarbete med utgångspunkt i miljöpolicy och 

miljöprogram för Region Skåne 2010-2020. I miljöprogrammet finns fyra övergripande 

miljömål, som här beskrivs i korthet:            

            

1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet            

Verksamheten ska senast år 2020 vara fossilbränslefri i energianvändning och transporter, 

inklusive kollektivtrafiken. Samtliga fordon som ägs, hyrs eller används i Region Skånes 

verksamheter ska senast år 2020 drivas av fossilbränslefria drivmedel. Den klimatpåverkan 

som Region Skåne direkt och indirekt orsakar genom materialanvändningen förebyggs 

genom bra produktval.            

            

2. Hälsosam miljö            

Kemiska produkter som har miljö- eller hälsofarliga egenskaper undviks vid upphandling. 

Region Skåne vill prioritera närproducerade livsmedel och har en ambition att år 2016 köpa 

minst 50 procent ekologiska livsmedel.            

            

3. Hållbar resursanvändning            

Region Skånes ambition är att upphandla produkter och material som är resurssnåla och 

tillverkade av förnybara råvaror.             

            

4. Stark miljöprofil            

Samtliga förvaltningar inom Region Skåne är senast år 2012 miljöcertifierade enligt ISO 

14001. Miljö- och hälsokrav ingår vid upphandling av varor och tjänster.            

            

För mer information om Region Skånes miljöarbete, se vidare 

på http://www.miljo.skane.se. 

1.6. Region Skånes arbete för tillgänglighet

Region Skåne arbetar aktivt med att de internationella och nationella handikappolitiska målen 
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ska beaktas och uppnås i verksamheterna och i samhället. Alla verksamheter inklusive 

bidragsfinansierade och regionägda bolag samt de Leverantörer som har avtal med Region 

Skåne, har ett uppdrag att vara tillgängliga med en miljö som inte funktionshindrar. 

Tillgänglighetsarbetet bedrivs i enlighet med Region Skånes handikappolitiska program 

”Tillgänglighet för alla”, se vidare på 

http://www.skane.se/sv/Om_Region_Skane/Styrande_dokument/1-Regionovergripande-st

yrdokument/

2. Upphandlingens genomförande

2.1. Upphandlingsförfarande

Denna upphandling följer Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) i de avsnitt 

som gäller för upphandlingar under tröskelvärdet.              

Upphandlingen görs genom Urvalsförfarande

Urvalsförfarande medger ej förhandling, därför är det av stor vikt att alla krav och villkor 

enligt detta förfrågningsunderlag uppfylls och att bästa villkor lämnas i anbudet.

 

Krav som är uttryckta som "skall" är obligatoriska och måste uppfyllas. I annat fall måste 

anbudet förkastas.

Kriterier som är uttryckta som "bör" är valfria men ger ett mervärde.     

 

Anbudsgivare/ansökande måste uppfylla samtliga ställda krav och begränsningar för att 

ansökan ska kunna tas i beaktande.

2.2. Offentlighet och sekretess

Upphandlingen följer reglerna i Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400). Absolut 

sekretess gäller tills dess att tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen eller upphandlingen 

på annat sätt avslutats. Huvudregeln är att alla handlingar efter fattat tilldelningsbeslut blir 

offentliga.        

2.3. Anbudsprövning

Prövningen av anbud sker enligt följande:                   

               

Upphandlande myndighet kan komma att tillämpa regeln om begränsad kontroll enligt Lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling. Detta innebär att handlingar enbart kontrolleras när 

det gäller den eller de Anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela avtal.               

                   

Anbud som inte uppfyller samtliga ställda ska-krav kommer inte att beaktas.    

2.4. Obligatoriska uteslutningsgrunder

En Anbudsgivare ska enligt Lag (2007:1091) om Offentlig Upphandling 10 kap 1§ uteslutas 

från att delta i upphandlingen om denne:               

* är medlem i en kriminell organisation, eller               

* är dömd för brott som innefattar korruption, givande av muta, bedrägeri eller 

penningtvätt.

 

Genom att Anbudsgivare svarar ja på frågan försäkras att inte något av förhållandena i Lag 

(2007:1091) om Offentlig Upphandling 10 kap 1§ föreligger för varken anbudsgivaren eller 

för hos anbudsgivaren verksam person.      

      

Med verksam person avses ägare/delägare eller den som genom sin befattning  företräder 
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anbudsgivaren, eller den som är aktuell för att utföra uppdrag för anbudsgivarens räkning.

Anbudsgivaren intygar att obligatorisk uteslutningsgrund ej 

föreligger (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Föreligger obligatorisk uteslutningsgrund? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Nej

Ja

2.5. Övriga uteslutningsgrunder

En Anbudsgivare kan enligt Lag (2007:1091) om Offentlig Upphandling 10 kap 2§ uteslutas 

från att delta i upphandlingen om denne:           

* är i konkurs eller likvidation, eller           

* är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina 

betalningar eller underkastats näringsförbud, eller          

* är dömd för brott avseende yrkesutövningen eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 

yrkesutövning, eller          

* inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt. 

 

Genom att svara ja på frågan försäkras att inte något av förhållandena i Lag (2007:1091) 

om Offentlig Upphandling 10 kap 2§ föreligger för varken anbudsgivaren eller hos 

anbudsgivaren verksam person.      

     

Med verksam person avses ägare/delägare eller den som genom sin befattning företräder 

anbudsgivaren, eller den som är aktuell för att utföra uppdrag för anbudsgivarens räkning.

Anbudsgivaren intygar att övrig uteslutningsgrund ej föreligger. 

I de fall Anbudsgivaren ej kan garantera ovanstående, ska skäl 

anges i frågans kommentarsfält. (Ja/Nej svar)

Ja

Nej

Föreligger övrig uteslutningsgrund? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Nej

Ja

2.6. Kontroll av anbudsgivarens juridiska ställning

Anbudsgivaren ska vara registrerad hos Bolagsverket, i näringslivsregistret samt vara 

godkänd för F-skatt. Undantag från kravet på registrering i näringslivsregistret medges för 

enskild näringsidkare. Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende 

betalningar för sociala avgifter och skatter.                                              

                        

 Eventuella skatteskulder kontrolleras hos Skatteverket.        

  

Utländska Anbudsgivare som inte kan uppfylla kraven i första stycket kan bifoga intyg från 

behörig myndighet i det land där Anbudsgivaren är etablerad. Intygen ska stärka att 

Anbudsgivaren där har betalt föreskrivna skatter och avgifter och att Anbudsgivaren är 

registrerad i den officiella förteckningen över näringsidkare i det land där leverantören är 

verksam. Dokumentationen får i sådana fall inte vara äldre än fyra (4) månader vid 

anbudstidens utgång.

Uppfyller Anbudsgivaren ställda krav gällande juridisk ställning? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej
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Har anbudsgivaren bifogat kopia på aktuell F-skattesedel? 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

2.7. Kontroll av anbudsgivarens ekonomiska ställning

Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska ha en god och stabil ekonomisk 

ställning som svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.          

 

Kraven på ekonomisk ställning uppfylls genom att Anbudsgivaren har en kreditvärdighet på 

minst 40 enligt en kreditupplysning hos Creditsafe eller motsvarande rating hos likvärdigt 

kredit-upplysnings-institut. Region Skåne kommer att ta särskild hänsyn till nyckeltalen 

soliditet och kassalikviditet. I de fall då Anbudsgivarens kreditvärdighet understiger 40 (hos 

Creditsafe), soliditet understiger 15 procent och/eller kassalikviditet understiger 1,0 kommer 

en bedömning av företagets samlade kreditvärdighet att göras.  

 

Region Skåne kontrollerar Anbudsgivarens ekonomiska ställning hos Creditsafe. Region 

Skåne förbehåller sig rätten att begära in kompletterande information för att kunna bedöma 

Anbudsgivarens ekonomiska ställning. Region Skåne ska ha möjlighet att kontrollera 

Anbudsgivarens uppgifter. Kontrollen kan innebära att den aktuella Anbudsgivarens revisorer 

och/eller bank kontaktas och att en kassaflödesanalys genomförs.  

 

Har Anbudsgivaren sämre kreditvärdighet än den ovan nämnda finns möjlighet för 

Anbudsgivaren att på annat sätt styrka sin ekonomiska ställning, vilket kan ske genom 

exempelvis garanti från moderbolag, utdrag från bank och/eller utlåtande från revisor. 

Region Skåne gör då en bedömning av Anbudsgivarens kreditvärdighet utifrån uppställda 

krav och inlämnade uppgifter.  

 

I de fall då en Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag, bifogas intyg 

om detta med anbudet. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare för 

moderbolaget. Kraven ska i detta fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av 

moderbolaget.  

 

Anbudsgivaren ska på begäran lämna information om vilka bankgarantier eller motsvarande 

som kan ställas som säkerhet.  

 

Anbud kan lämnas av företag eller andra juridiska personer under bildande. Av anbudet skall 

framgå nuläge, förutsättningar och tidplan för att företaget skall kunna etableras. En 

ekonomisk plan för företagets verksamhet ska bifogas anbudet. Planen skall vara intygad av 

företagets revisor och/eller bank. I övrigt ställs samma krav som för övriga Anbudsgivare.  

 

För företag under bildande gäller att erfarenhet finns hos person i ledande ställning inom 

företaget eller annan resurs. Det innebär att Anbudsgivaren kan åberopa annat företags 

erfarenhet (person/resurs). Som bevis skall till anbudet bifogas en kopia på ett 

avtal/överenskommelse eller dylikt som visar att Anbudsgivaren förfogar över 

personen/resursen.  

 

För mindre företag som önskar lämna gemensamt anbud finns möjlighet att 

åberopa andras företags kapacitet och på så sätt lämna ett gemensamt anbud. Se LOU 

11kap 12 paragraf tillgång till andra företags kapacitet. Som bevis skall till anbudet bifogas 

en kopia på ett avtal/överenskommelse eller dylikt som visar att Anbudsgivaren förfogar 

över personen/resursen           
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Uppfyller Anbudsgivaren ställda krav gällande ekonomisk 

ställning? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

2.8. Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet

I anbudet ska redovisas Anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet att 

anbudsgivaren kan genomföra uppdraget enligt satta riktlinjer och kravspecifikationer i punkt 

2 i Konstprogrammet.  

2.9. Utbildning

Professionellt verksam konstnär. Konstnärlig utbildning på minst 5 år eller motsvarande. 

 

Bevis för krav ovan skall bifogas

Har anbudsgivaren har bifogat– Meritförteckning/CV– 

Examensbevis eller motsvarande kursbevis (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

2.10. Underleverantörer

Eventuella underleverantörer skall uppfylla samma krav och skall på anmodan redovisas

2.11. Referensprojekt

Anbudsgivaren skall ha genomfört två större konstnärliga gestaltningsuppdrag de senaste 12 

år som motsvarar efterfrågat uppdrag i omfattning, typ av beställare, genomförandet mm, 

samt som svarar mot riktlinjer och kravspecifikationer enligt Konstprogrammet.

 

Anbudsgivaren skall ha genomfört ett större konstnärligt gestaltningsuppdrag de senaste 8 

åren, samt ett/en större projekt/installation/soloutställning, de senaste 3 åren, som 

motsvarar efterfrågat uppdrag i omfattning, typ av beställare, genomförandet mm, samt 

som svarar mot riktlinjer och kravspecifikationer enligt rubrik

 

För att visa att ovanstående krav uppfylls skall max två referensobjekt bifogas ansökan och 

ska gälla relevanta avslutade uppdrag. Referensobjekten skall uppfylla ovanstående kriterier.

 

Följande begränsningar gäller för bifogade filer:

  

– Max två bilder per referensobjekt, eller max 1 bild och 1 filmklipp, eller 1 bild och ett 

ljudspår. Begränsningarna är, Bild (Jpeg format och max 2Mb/ bild), Film (Mov format, max 

50Mb per klipp) Ljud (Mp3 format, max 50Mb per ljudfil)

 

Namnge filerna så att det klart och tydligt framgår vilket referensprojekt filen avser.

2.12. Referensprojekt 1

Referensprojektets titel (Fritextsvar)

Referensprojektets utförandeår (Fritextsvar)

Teknik (Fritextsvar)

Storlek på projektet (Fritextsvar)

Material (Fritextsvar)

Budget (exkl moms) (Fritextsvar)
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En kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet 

(Fritextsvar)

2.13. Referensprojekt 2

Referensprojektets titel (Fritextsvar)

Referensprojektets utförandeår (Fritextsvar)

Teknik (Fritextsvar)

Storlek på projektet (Fritextsvar)

Material (Fritextsvar)

Budget (exkl moms) (Fritextsvar)

En kort beskrivning (max 400 tecken) av projektet 

(Fritextsvar)

2.14. Gestaltningsuppdraget/en

Uppge hur du ämnar angripa gestaltningsuppdraget/en i val av teknik, material och 

uttrycksform i förhållande till rubrik 2 ”Riktlinjer och kravspecifikationer” i Konstprogrammet. 

Samt formulera (max 400 tecken) hur du ämnar angripa gestaltningsuppdraget/en i 

förhållande till rubrik 3 ”Målbild för gestaltningsuppdrag RPC Trelleborg” i Konstprogrammet.

 

Välj att besvara en eller båda fritextfrågorna, beroende på om anbudet gäller ett eller båda 

gestaltningusuppdragen

Uppge hur du ämnar angripa gestaltningsuppdrag 1 i val av 

teknik, material och uttrycksform i förhållande till rubrik 2 

”Riktlinjer och kravspecifikationer”. Samt formulera (max 400 

tecken) hur du ämnar angripa gestaltningsuppdraget/en i 

förhållande till rubrik 3 ”Målbild för gestaltningsuppdrag RPC 

Trelleborg” (Fritextsvar)

Uppge hur du ämnar angripa gestaltningsuppdrag 2 i val av 

teknik, material och uttrycksform i förhållande till rubrik 2 

”Riktlinjer och kravspecifikationer”. Samt formulera (max 400 

tecken) hur du ämnar angripa gestaltningsuppdraget/en i 

förhållande till rubrik 3 ”Målbild för gestaltningsuppdrag RPC 

Trelleborg” (Fritextsvar)

2.15. Urvalskriterier

Sju till nio ansökande kommer att gå vidare per gestaltning. Uppfyller fler än nio ansökande 

uppställda krav enligt ovan kommer de ansökningar som bedöms ha bäst kompetens samt 

referensuppdrag utifrån Beställarens behov att väljas ut med beaktande av nedan: 

 

Estetiska och konstnärliga perspektiv 

Hållbarhet och kringlösningar 

Materialval och tekniska lösningar  

Variation i uttryck 

Svar på fritextfrågan 

 

Urvalsgruppens kommer att bestå av: 

Konstkonsult 

Konsthandläggare 

Konstadministratör

2.16. Upplysningar och frågor

I upphandlingssystemet TendSign registrerar Anbudsgivaren en person som användare av 
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systemet, denne person blir även Anbudsgivarens kontaktperson för upphandlingen. All 

kommunikation från Region Skåne till Anbudsgivaren under upphandlingen, inklusive 

tilldelningsbeslut, sker till denne kontaktperson hos Anbudsgivaren. Den e-postadress som 

anges i TendSign för kontaktpersonen kommer att användas vid kommunikation från Region 

Skåne.      

                

Frågor under anbudstiden ska ställas via frågor och svarsfunktionen i TendSign. Region Skåne 

besvarar frågor via samma funktion och endast svar lämnade via TendSign är bindande. 

Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under ”Frågor och 

svar”.                

                

Eventuella oklarheter eller otydligheter i förfrågningsunderlaget meddelas Region Skåne 

snarast möjligt via TendSigns frågor och Svarsfunktion. Det åligger Anbudsgivaren att 

kontrollera om nya uppgifter gällande upphandlingen har tillkommit innan anbudstiden går 

ut.             

 

Frågor ställs senast tio (10) dagar före anbudstidens utgång, så att de hinner besvaras i god 

tid. Frågor som inkommer senare kan komma att lämnas obesvarade. Region Skåne lämnar 

svar senast sex (6) dagar före anbudstidens utgång.

 

Frågor ska ställas senast 2013-04-08

2.17. Ansökningstidens utgång

Ansökan som kommit in för sent får inte prövas av Region Skåne.

 

Ansökan ska vara Region Skåne, tillhanda senast 2013-03-24

2.18. Inbjudan till fortsatt medverkan i upphandlingen

Förfrågningsunderlag skickas ut till de anbudssökande som går vidare till utvärdering under 

vecka 14

2.19. Ersättning för upprättande av anbud

Kostnader och/eller förluster, som kan uppkomma för Anbudsgivaren med anledning av och i 

samband med upprättande och inlämnande av anbud eller andra aktiviteter i anslutning härtill 

ersätts inte.

2.20. Utvärdering av anbud och utvärderingsgrupp

Utvärdering av anbuden kommer ske genom beaktande av; 

 

i) de övergripande riktlinjer och kravspecifikationer i punkt 2. 

 

ii) målbilden för gestalningsuppdraget punkt 3. 

 

iii) Referenser på i ansökan bifogade referensobjekt. 

 

iv) Svaret på Fritextfrågan. 

 

Utvärderingsgruppen som ska utvärdera anbuden består av: 

Bildkonstnär/ Konstkonsult 

Konsthandläggare  

Arkitekt 

Landskaps arkitekt 

Verksamhets-/personalrepresentant 
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Produktions Direktör Region Skåne 

Projektledare Lokalplanering 

Projekteringsledare/Byggledare

2.21. Anbudets giltighet

Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram till 

dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock längst 6 månader efter nedan angivet 

datum.

 

Anbudet ska vara bindande t o m 2013-07-17

Anbudsgivaren accepterar krav avseende anbudets giltighet 

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

2.22. Avbrytande av upphandling

Region Skåne förbehåller sig rätten att avbryta hela eller delar av denna upphandling, om 

politiska beslut fattas eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar 

förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Överskrider lämnat anbudspris 

förutsättningarna för beräknad budget förbehåller sig beställaren rätten att avbryta 

upphandlingen.           

2.23. Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal

Region Skåne underrättar snarast möjligt, efter tilldelningsbeslut är fattat, såväl den vars 

anbud antagits som övriga anbudsgivare/ansökande om beslutet.

 

Tilldelningsbeslut innebär inte att avtal är ingånget. Avtal är ingånget först när det är 

undertecknat av båda parter.
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