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Inbjudan 
 
1 Inbjudan 

 
1.1 Inledning och bakgrund 

Lokalförvaltningen bygger, anpassar och förvaltar lokaler och boenden för Göteborgs Stads 
verksamheter och är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag finns 150 000 
göteborgare i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om. 

 
1.2 Upphandlande myndighet 

Lokalförvaltningen 
Box 5163 
402 26 GÖTEBORG 
Besöksadress: Lillhagsparken 13 
Tel växel: 031-365 00 00 
 
1.3 Allmän beskrivning 
 
Lokalförvaltningen bjuder in till urvalsupphandling avseende konstgestaltning för 
Kvibergsskolan 4–9. 
Skolan byggs för ca 720 elever, 15 särskoleelever samt ca 80 personal. 
Skolan kommer att ligga mittemellan en förskola och Kvibergsskolan F-3. 

Skolan kommer att ha tillagningskök där det tillverkas mat även för intilliggande. Det kommer inte 
att finnas någon idrottshall på skolan utan man använder sig istället av närliggande Serneke Arena 
där det finns en idrottshall avsedd att bl a användas av skolan. 
Byggnaden uppförs i tre delar, två stycken trevåningsdelar med tegel samt en mellanliggande del i 
två plan som utförs med träpanel. 

Utformningen av lokaler för lärande är något annorlunda mot vanligt och man använder begrepp 
som bas, storbas, flex, arena, ”berget” och arbetsområde, detta för att skapa utrymme för olika 

stora grupper från eget arbete till grupper om 2, 4, halvklass, helklass och storklass. 
Vidare beskriver verksamheten att de bygger sin skola för ”digital natives” en term som används 
för att beteckna den generation som har vuxit upp i en tid då datorer och internet redan var en 
väsentlig del av samhället, och framhåller viktiga kunskaper som digitalisering, innovation, 
globalisering. 
Den nya skolan ska vara färdigt sommaren 2019. 

 
 
Upphandlingen sker i tre steg 
 
Steg 1:  
Konstnären lämnar in en intresseanmälan, inklusive efterfrågade handlingar. En 
urvalsgrupp kommer att bedöma inkomna intresseanmälningar och efterfrågade handlingar 

och utser därefter max 10-15 konstnärer som går vidare till steg 2. 
 
Steg 2:  
Urvalsgruppen presenterar valda konstnärerna för Bedömningsgrupp 1. 
Bedömningsgrupp 1 väljer ut tre konstnärer som tilldelas skissuppdrag samt går vidare till steg 3.  
 
Steg 3:  

De tre (3) konstnärerna som gått vidare från steg 2 ska i detta skede lämna in sitt skissförslag som 
innefattar efterfrågade handlingar. Bedömningsgrupp 2 utser det vinnande förslaget. 
Lokalförvaltningen sluter avtal med vinnaren. 
Om bedömningsgrupp 2 anser att inget av de presenterade skissförslagen uppfyller de konstnärliga 
kvaliteterna avslutas upphandlingen. 
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1.4 Uppdragsbeskrivning 
 
Konstgestaltningen ska uppfylla följande krav 

▪ vara visuellt föränderlig 

▪ helst vara interaktiv men inget absolut krav 

▪ gärna kunna upplevas via internet/app och då kan ytterligare funktioner finnas med 

▪ kan innehålla en fysisk del i Navet (Navet är en central plats i byggnaden där alla passerar 

och rör sig under skoldagen) och skall vara som en påminnelse om den virtuella 

konstgestaltningen 

▪ Ledord för uppgiften är 

# HÅLLBART TILLSAMMANS 

samt kreativitet – kollaborativt – kommunikation - kritiskt tänkande 

▪ konstnären ska lämna 5 års funktionsgaranti på gestaltningen 

 
1.5 Tidplan 
Intresseanmälan inklusive efterfrågade handlingar ska vara Lokalförvaltningen 
tillhanda senast 2018-04-14 

Anbud/skissförslaget med samtliga handlingar skall vara Lokalförvaltningen tillhanda senast 2018-
10-08 
Installation av verket beräknas ske under våren 2019. 
Slutbesiktning beräknas preliminärt ske juni 2019. 
 
1.6 Ersättning för intresseanmälan 
Ingen ersättning utgår för intresseanmälan. 

 
1.7 Ersättning för anbudsinlämning/skissförslag 
De tre konstnärer som tilldelas uppdraget att skissa på konstgestaltningen 

erhåller 25 000 kronor exklusive moms vardera. Arvodet utbetalas mot faktura efter det att 
skissen godkänts. 
 

1.8 Ersättning för uppdraget 
 
Det konstnärliga uppdraget ska vara möjligt att genomföra inom en kostnadsram av högst 
525 000 kronor exklusive moms. 
 
Arvodet skall täcka gestaltning i färdigt skick inklusive ersättning för arbete, sociala avgifter, 
materialkostnader, transporter, resor, montering och övriga för gestaltningen eventuella kostnader 

tex ingående teknisk utrustning 
 
Ersättningsform för uppdraget är fast arvode utan indexreglering. 
 
1.9 Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen genomförs enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling med tillämpning 

av urvalsförfarande. Även om förhandling är tillåtet kan anbud antas utan att förhandling 

genomförts. Anbudsgivare uppmanas därför att lämna sitt bästa anbud från början. 
 
1.10 Elektronisk intresseanmälan 
 
Lokalförvaltningen tillämpar i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via 
upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som vill delta i upphandlingen ska lämna in 

sin intresseanmälan elektroniskt via TendSign (intresseanmälan kan inte lämnas på annat 
sätt, d.v.s. i pappersformat, via fax eller e-post). 
Genom att använda TendSign får anbudsgivare: 
- tillkommande information direkt i systemet 
- kontroll av att ställda frågor är besvarade innan anbudet lämnas 
- information om inte samtliga krav som uppställts har besvarats 
För tillgång till TendSign krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom 

registrering på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda 

TendSign för att lämna intresseanmälan. Support lämnas av TendSign. 
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1.11 Kontaktperson 
Lokalförvaltningens kontaktperson under anbudstiden är Lars Ekenbrunn. 
lars.ekenbrunn@lf.goteborg.se 
 
1.12 Frågor och förtydliganden 
Eventuella frågor om upphandlingen ska ställas direkt i TendSign. Det är viktigt att 

anbudsgivare som vill lämna in en intresseanmälan i upphandlingen tidigt läser igenom 
annonsen, och då ställer eventuella frågor. Möjligheten att göra justeringar i annonsen med 
anledning av ställda frågor minskar ju kortare tid som återstår. 
Svar på frågor som inkommer publiceras i TendSign. Anbudsgivare ansvarar själva för att 
hålla sig uppdaterade och få tillgång till publicerade svar (eller andra förtydliganden). Vid 
anbudslämnandet förutsätts anbudsgivare ha tagit del av hela förfrågningsunderlaget, 
inklusive publicerade svar och förtydliganden. 

Sista dag att ställa frågor i upphandlingen är 2018-04-04. 
 

1.13 Förutsättningar för upphandlingen 
Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga intresseanmälningar och skissförslag 
(anbud) och avbryta denna upphandling om den konstnärliga kvaliteten och/eller det 
konstnärliga värdet bedöms som ej godkännbart. 
 

1.14 Språk 
Intresseanmälan ska i sin helhet inges på svenska och/eller engelska. 
 
1.15 Offentlighet och sekretess 
Lokalförvaltningen omfattas av offentlighetsprincipen och fram till dess att tilldelningsbeslut 
meddelats råder absolut sekretess. 

Efter tilldelningsbeslutet råder däremot offentlighet och Lokalförvaltningen har en skyldighet att 
lämna ut allmänna offentliga handlingar. 
Om anbudsgivaren önskar att viss del av anbudet ska sekretessbeläggas vid en eventuell 
begäran om utlämnande ska detta framgå av anbudet (med tydlig angivelse på vad som bör 

sekretessbeläggas och med angivande av tydliga skäl till varför). 
Oavsett om anbudsgivaren begär sekretess gör Lokalförvaltningen en egen bedömning vid 
eventuell begäran om utlämnande. 

Någon garanti för anbudsgivarens begäran kan därmed inte lämnas. 
 
1.16 Intresseanmälan 
I intresseanmälan ska följande anges/bifogas: 
 

1. Representativa verk 
a. 5 - 10 filer som visar ditt konstnärskap 

2. Referensobjekt 
a. Textbaserad information om 2 st uppdrag.  Offentlig presentation/utställning 

under studietiden kan likställas med utförda uppdrag. Observera att 
referensuppdragen måste vara signerade av referenspersonen, samt att korrekta 
kontaktinformation är med. Använd bilaga ”Referensobjekt” 

3. CV 
a. Meritförteckning/CV  

4. Intresseformulär 
a. Signerat och korrektifyllt, skall skickas in digitalt genom Tendsign för att vara 

giltigt. 
Sökande ska: 

• vara verksam konstnär 

• ha dokumenterad avslutad högskoleutbildning inom bildkonst, 
konsthantverk från svensk eller utländsk utbildningsinstitution. 
Alternativt konstnärlig kvalificerad yrkeserfarenhet under minst tre år, som då skall 
innehålla konstprojekt, konstutställningar/offentliga konstuppdrag med mera. 

• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta genom företag med F-skatt 

mailto:lars.ekenbrunn@lf.goteborg.se
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Viktiginformation  

Observera att vi inte eftersöker skissförslag för uppdraget i intresseanmälanskedet. 
 
 
Kriterier för bedömning av konstnärlig kompetens 
Meriterande är om konstnärskapet kan uppvisa: 
 

• Visionär bärkraft med en förmåga att kunna göra konstnärliga verk/projekt med oväntade 
kvaliteter. 

• Verkshöjd, dvs. ett rikt och kvalitativt konstnärskap med stor precision i uttrycken. 
• Materialkänsla, en kunskap om och känsla för materialens inneboende uttryck, t.ex. 

sinnliga kvaliteter som uppnås genom materialval och materialmöten. 
• En förmåga att arbeta med projekt i stor skala, en rumslig kompetens som uppvisar en 

känslighet för rummens olika skala. 
• Erfarenhet av produktioner som krävt samarbete med andra yrkeskompetenser och där 

namngivna referenspersoner kan styrka ett fruktbart samarbete, särskilt avseende 
samarbete, tid och pengar. 

• Erfarenhet av integrerade gestaltningar med arkitektur och/eller landskapsarkitektur. 
 
 

1.17 Urvalsprocess 
Steg 1 
Utvärdering av intresseanmälningar 
Urvalsgruppen (se urvalsgrupp under 1.21) går igenom alla ansökningar med hänsyn till formalia 
och obligatoriska krav. 
Ansökningar som ej uppfyller formalia och obligatoriska krav förkastas. 

Urvalsgruppen utvärderar alla ansökningar enligt Kriterier för bedömning av konstnärlig 

kompetens. 
De ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar enligt intresseanmälan att utföra 
uppdraget utifrån beställarens behov kommer att väljas ut. 
Urvalsgruppen utser max 15 konstnärer som de presenterar för bedömningsgruppen. 
Bedömningsgruppen (se bedömningsgrupp under 1.21) beslutar vilka tre konstnärer som tilldelas 
skissuppdragen. 

 
De förslag som går vidare erhåller ett skissarvode på 25 000 kronor exklusive moms. 
 
Steg 2 (Detta steg berör endast de som tilldelats skissuppdrag) 
De tre konstnärer som tilldelats skissuppdrag blir inbjudna att lämna anbud, samt kommer att 
tilldelas mera information om vad anbudet skall innehålla förutom ett färdigt samt komplett 
skissförslag vart gestaltningen skall vara och annan relevant information rörande uppdraget. 

  

Steg 3 (Detta steg berör endast de som tilldelats skissuppdrag) 
Utvärdering av anbud/skissförslag 
Urvalsgruppen presenterar de tre skissförslagen för bedömningsgruppen. 
Bedömningsgruppen kommer att förorda det anbud/den konstnär som uppfyller 
nedanstående utvärderingskriterier bäst, utan inbördes rangordning 
 

• Innovation-Nyskapande 
• Verkshöjd 
• Hur gestaltningen samverkar med omgivningen 
• Materialval och tekniska lösningar 
 

Nedanstående kriterier ger mervärde 

 
• Interaktivitet 
• Brukarperspektiv 

• Hållbarhet 
• Underhållsaspekter 
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Steg 4 (Detta steg berör endast de som tilldelats skissuppdrag) 
Den konstnär vars skissförslag utses som vinnare och får uppdraget kommer i samråd med 
Lokalförvaltningen utveckla sin idé för produktion. När utvärderingen är klar 
och tilldelningsbeslut är fattat underrättar Lokalförvaltningen samtliga 

sökande. 
 
1.18 Uteslutningsgrunder 
Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om omständigheter 
enligt 13 kap. 1 § LOU föreligger. 
Anbudsgivare kan komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen om omständigheter 
enligt 13 kap. 2 § LOU föreligger. 

Anbudsgivare ska uppge om det föreligger omständigheter enligt 13 kap. 1-2 §§ LOU. 
Lokalförvaltningen kan komma att göra egna undersökningar om sådana omständigheter föreligger 

(t.ex. genom att begära in upplysningar från skatteverket och kronofogden). 
 
1.19 Registreringsskyldighet 
Anbudsgivare ska uppfylla gällande krav avseende registreringsskyldighet, till exempel 
erforderlig registrering i aktiebolags- eller handelsregistret. 

 
1.20 Ekonomisk ställning 
Anbudsgivaren ska ha en tillräcklig ekonomisk stabilitet. Lokalförvaltningen kommer, i första hand, 
att bedöma anbudsgivarens ekonomiska stabilitet genom att inhämta kreditrating från 
Creditsafe. För att anses ha tillräcklig ekonomisk stabilitet ska anbudsgivaren uppnå en rating 
om minst 40 (motsvarande "kreditvärdig") enligt Creditsafes skala. 

Om anbudsgivaren vet med sig att tillräcklig rating inte kan uppnås kan kravet på ekonomisk 
stabilitet ändå uppnås om anbudsgivaren i sitt anbud presenterar annan information som 
visar på en tillräcklig ekonomisk stabilitet alternativt presenterar sådan information efter 
begäran från Lokalförvaltningen. 

Anbudsgivaren kan här ge en förklaring, eller bifoga 
dokumentation, för att visa på att kravet är uppfyllt. Observera 
att anbudsgivare inte behöver inge ratingintyg från Creditsafe 

(detta kommer inhämtas av Lokalförvaltningen). (Bifogat dokument) 
 
1.21 Urval- samt bedömningsgrupper 

 
Urvalsgrupp består av tre (3) medlemmar  

• 2 Konstkonsulter 
• Projektledare konst 

 
Bedömningsgrupp ett (1) består av fem (5) medlemmar 

• Verksamhetsrepresentant 
• 3 Konstkonsult  

• Projektledare konst  

 
Bedömningsgrupp två (2) består av sju (7) medlemmar 

• 2 Verksamhetsrepresentanter 
• 3 Konstkonsult  
• Förvaltare konst  

• Projektledare konst 
• (ytterligare deltagare kan medverka men utan egen röst) 

 
 

 Viktig information att tänka på innan ni skickar in eran intresseanmälan 

• Gå igenom anbudet samt bilagorna innan anbudet lämnas in 

• kontaktuppgifterna ska vara samstämmiga i intresseformuläret, CV och TendSign.  

• Intresseanmälan/anbudet får ändras vid behov till och med sista anbudsdagen. Det går att 
att lägga till, ta bort eller byta ut redan inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till 
och med sista anbudsdag och angiven tidpunkt.  
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• Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje enskild fil som kan 

överföras till systemet är begränsad till 50 Mb. Observera att filformatet -zip- eller andra 
komprimerade filformat inte tillåts. Detta på grund av att vid anbudsöppningen registreras 
den komprimerade filen och inte de i den komprimerade filen enskilda filerna. 

• Intresseanmälan lämnas senast den 2018-04-14 i form av ett e-anbud via Lokalförvaltningens 
upphandlingsverktyg Visma TendSign. 

• Anbud tas inte emot via e-post, post eller fax. Anbud som kommer in för sent kommer inte 
att beaktas 

 


