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1. INBJUDAN 

Alingsås kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan att lämna an-
bud i upphandling av konstnärlig gestaltning till kommunens badanläggning, Nolhaga Parkbad. 

2. BAKGRUND OCH SYFTE 

Kommunens badanläggning byggs om och ut, och är belägen i området Nolhaga. En vacker kontext 
med mycket grönska och gästvänlighet omfamnar byggnaden. Närhet finns till parker liksom rekreat-
ion. En ny lekpark finns i närheten liksom ljusslingor för promenad och löpning. Området mitt emot 
kantas av en klipphäll som håller spåren för promenad och löpning. Nolhaga slott är en granne med 
kvällsservering och en vacker park med vattendrag i direkt anslutning till bygget. Parken håller mycket 
aktiviteter som såväl temporär konst till mountainbike-evenemang. Även området framför entrén ska 
göras om och få en ny estetik, som en del i kommunikationen som leder fram till byggnaden. 

Badanläggningen har stark koppling till Alingsås stad och är väl förankrat hos allmänheten. Idén är att 
stärka dess plats i samhället genom att utveckla anläggningen och bredda dess innehåll att passa fler 
målgrupper. 

Befintlig byggnad har gult tegel och bruna detaljer i 70-talsanda. Den nya delen har ett modernt uttryck 
och inbjuder till byggnaden på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns olika delar i ombyggnationen, 
som har en tematik som bygger på upplevelse och äventyr liksom relax och avkoppling. 

Färgskalan går väl ihop med dåtidens nyanser i gult, men med nya kulörer av grönt, grått och orange 
samt mässing liksom en mönsterbild som går i ArtDeco-stil. Detta syns i bl.a. golvplattor och mönster 
på glas. Stilen är sammanvävd med modern byggteknik för sim-och badanläggningar. 
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3. UPPDRAGSBESKRIVNING 

Det finns en önskan om att konsten ska vara samlad och ska tillföra miljön ett estetiskt och inspire-
rande värde samt göra en visuell påverkan till platsen. Verket kan likaså bidra till att stärka besökarens 
upplevelse a platsen. Alla som brukar badanläggningen ska kunna uppleva konsten på ett märkbart 
sätt. Därav läggs mer fokus på stora bassängrummet. Samtliga konstformer kan ligga till grund för 
konstnärens ansökan och kommer behandlas likvärdigt i denna upphandling. 

4. TIDPLAN 

Intresseanmälan/ansökan ska vara den Alingsås kommun tillhanda senast 2017-02-17. Ansökan ska 
lämnas elektroniskt i e-avrop:  
www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsInlamning/Lamna_Anbud.htm 
 
Förfrågningsunderlag och skissuppdrag skickas ut till tre utvalda konstnärer v.10 2017. 
 
Utvärdering av skissförslag genom skisspresentationer sker v. 23 (9 juni) 2017  
 
Installation på plats sker preliminärt under januari 2018 med slutdatum 2018-01-31.  
 
Slutbesiktning sker inom två veckor från installation, dock senast 2018-02-14. 

5. BUDGET OCH ERSÄTTNINGSMODELL 

Ingen ersättning utgår för intresseanmälan. 
 
Kostnadsramen för den konstnärliga gestaltningen uppgår till 850 000 kronor exklusive moms och är 
uppdelad enligt följande: 
 

 De tre konstnärer som tilldelas uppdraget att skissa på konstnärlig gestaltning för Nolhaga 
Parkbad erhåller 25 000 kronor exklusive moms vardera. Arvodet betalas mot faktura efter det 
att skissen godkänts. Vid ej komplett skissförslag kan skissarvodet komma att reduceras. 
 

 Gestaltningen ska vara möjlig att genomföra inom resterande summa på 775 000 kronor ex-
klusive moms. Arvodet ska innefatta samtliga kostnader inkluderat genomförande, kostnads-
arvoden, material, försäkringar, transport, montering liksom eventuella underarbeten och 
andra kring kostnader. Arvodet utbetalas mot faktura enligt följande betalningsplan: 

 
40 % utbetalas vid avtalsstart 
30 % utbetalas vid mitten av produktionsfasen 
30 % utbetalas efter godkänd slutbesiktning 

 
Ersättningsform för uppdraget är fast arvode utan indexreglering. 
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UPPHANDLINGSFÖRFARANDE 

Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling (LOU) med ett urvalsförfarande.  

Upphandlingen sker i två steg 

Steg 1: Konstnären lämnar in en intresseanmälan, inklusive efterfrågade handlingar. En urvalsgrupp 
kommer att bedöma inkomna intresseanmälningar och efterfrågade handlingar och väljer ut ca 10 
intresseanmälningar. Därefter utser en utvärderingsgrupp tre konstnärer som går vidare till steg 2. 

Steg 2: De tre konstnärerna som gått vidare från steg 1 ska i detta skede lämna in ett anbud inklusive 
skissförslag och efterfrågade handlingar. Därefter fattas beslut om en konstnär för det slutgiltiga upp-
draget. 

I bilagan ”Skakrav” anges de förkvalificeringskrav som ligger till grund för det urval i steg 1 som kom-
mer att göras. Anbudssökanden måste uppfylla samtliga förkvalificeringskrav för att gå vidare till urval. 
Ansökningar som är ofullständiga kommer att förkastas.  

6. ANSÖKANS FORM OCH INNEHÅLL 

Ansökan ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget och vara skrivet på svenska eller engelska. 
Ansökan ska lämnas elektroniskt via e-avrop.com. 

 

Efterfrågade uppgifter/handlingar/bilder etc. i punkten 7.1 bilaga ”skakrav” ska lämnas in i ett samlat 
PDF-dokument. För det fall anbudssökanden önskar bifoga referensuppdrag eller gestaltningar i ljud- 
eller videoformat kan detta göras genom att sökanden bifogar en internetlänk. Detta då ljud- och vi-
deoformat inte kan laddas upp i e-avrop.  

 

Observera att inga skisser eller idéer mottages i detta skede. 

7. UPPLYSNINGAR UNDER ANSÖKNINGSTIDEN 

Den e-postadress som potentiell anbudsgivare använt vid registrering av konto på e-avrop kommer att 
användas vid all kommunikation under anbudstiden. Anbudsmeddelanden, frågor och svar, samt till-
delningsbesked är exempel på sådan kommunikation. 

Frågor rörande denna upphandling ska ställas i e-avrop senast 2017-02-09. När frågan besvarats av 
ansvarig upphandlare meddelas frågeställaren via e-post. Alla som hämtat underlaget meddelas 
också om frågan och svaret. Frågor och svar publiceras och blir en del av annonsen. Frågeställaren är 
anonym.  

8. URVALSPROCESSEN  

Urvalsprocessen går till enligt följande:  
 

1. Kvalificering och utvärdering av intresseanmälningar 

En urvalsgrupp går igenom samtliga intresseanmälningar och prövar dessa mot förkvalifice-

ringskraven i bilaga ”Skakrav”. Samtliga förkvalificeringskrav ska vara uppfyllda för att an-

budssökanden ska gå vidare till urval. Ofullständiga ansökningar kommer att förkastas.  
 

Urvalsgruppen väljer ut ca 10 intresseanmälningar som presenteras för en utvärderingsgrupp. 

Utvärderingsgruppen beslutar i sin tur vilka tre konstnärer som tilldelas skissuppdrag.  
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Urvalsgruppen består av kulturchef, intendent, konstkonsult samt representant från kommu-
nens upphandlingsenhet.  
 
Utvärderingsgruppen består av:  

 Anna Mighetto, avdelningschef kultur, Alingsås kommun 
 Mattias Norström, utställningsproducent, Alingsås kommun 

 Göran Kullner avdelningschef Kultur- och fritidsförvaltningen, Alingsås kommun 

 Konstkonsult Robert Hais, Konstnärscentrum Väst 
 Lina Karlsson projektledare, FABS  
 Lena From, PP Arkitekter 
 Mats Hagnert, Serneke 

 Marie Holmgren, extern konstkompetens 

 

2. Utvärdering av anbud/skissförslag 
 

Utvärderingsgruppen utser det vinnande skissförslaget baserat på hur förslaget samverkar med 
övriga gestaltningar, rummets kvalitéer, platsens brukar perspektiv, arkitekturen och dess färg-
sättning, underhållsaspekter, genomförande, referenser i bifogat förslag samt tekniska lösningar.  

 

Utvärdering kommer ske genom betraktande av följande aspekter: 

 Estetiska och konstnärliga värden 

 Samverkan med miljö 

 Materialval och tekniska lösningar 

 Hållbarhet  

 Brukarperspektiv 
 

9. SKISSUPPDRAG 

De tre utvalda konstnärerna får ett skissuppdrag samt ett arvode om 25 000 kronor exklusive moms 
vardera. Förfrågningsunderlag med vidare detaljerad information om förutsättningar på plats kommer 
att skickas ut till samtliga tre konstnärer. 
 
Skissuppdraget ska innehålla: 

 Skiss 

 Budget 

 Tidsplan 

 Teknisk beskrivning 

10. AVBRYTANDE 

Alingsås kommun förbehåller sig rätten att avbryta denna upphandling om den konstnärliga kvali-
teten/det konstnärliga värdet av intresseanmälningar eller skissuppdrag bedöms som ej godkännbart.  

11. SEKRETESS 

Absolut sekretess råder fram till dess att tilldelningsbeslut har meddelats i upphandlingen. Önskar 
anbudssökanden sekretessbelägga någon uppgift i sin ansökan ska en sådan begäran skickas med 
ansökan. Observera att en begäran om sekretess inte garanterar att uppgiften sekretessbeläggs då 
huvudregeln är offentlighet. Alingsås kommun gör en sekretessprövning görs vid varje begäran om 
utlämnande av allmän handling.  
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12. TILLDELNINGSBESKED 

När utvärderingen är klar och tilldelningsbeslut är fattat kommer Alingsås kommun att underrätta samtliga sö-

kande. Tilldelningsbesked kommer att skickas per e-post till sökandens registrerade användare i e-
avrop. 

13. AVTAL 

Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsbeslutet skickats ut till samtliga anbuds-
sökande. Avtalet är inte giltigt förrän det undertecknats av bägge parter. 
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