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1. Inbjudan 
Inbjudan har tagits fram av Botkyrka kommun och Sveriges Arkitekter 
 
2. Sammanfattning 
Botkyrka kommun, inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för nytt 
idéhus på Tullinge torg.  
 
Intresserade ska lämna in ansökan till stadsbyggnadsenheten, med efterfrågade 
uppgifter enligt detta dokument, senast 22 februari 2013. Inkomna 
intresseanmälningar kommer att utvärderas av Botkyrka kommun. Efter utvärderingen 
kommer fyra intressenter att erbjudas delta i tävlingen. Endast dessa har rätt att 
komma in med tävlingsförslag. De som efter prekvalificeringen inbjuds att delta i 
tävlingen kommer att erhålla ett arvode om 200 000:- (exkl moms) vardera. 
 
3. Bakgrund 
Tullinge torg/centrum byggdes på 1970-talet och innefattade centrumbyggnaden samt 
HSBs bostäder i norr. Konsumbyggnaden kom till senare. HSBs bostäder har rustats 
upp och centrumbyggnaden byggts på med bostäder under 2000-talet. Platsen ligger  
nära Tullinge pendeltågsstation och bussterminal. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska ett idéhus byggas vid torget. 
Kommunen kommer vara markägare och byggherre 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild på Tullinge torg  

 
4. Syfte 
Syftet med tävlingen är att lyfta blicken och spana in i vad ett framtidens kulturhus 
kan vara. Vi har medvetet valt bort begreppet kulturhus och istället kommit att 
använda namnet Tullinge Idéhus som namn för huset. Vi vill skapa ett hus där de 
många människornas idéer får plats och tas tillvara. Ett nyskapande hus för det 
oväntade och oprövade, men också ett hus med ett innehåll som bärs upp av traditioner 
och stolthet över de kunskaper och erfarenheter som vunnits under många år. Helt 
enkelt ett idéhus som öppnar dörrarna för framtiden. 
 
Syftet är också att finna ett förhållningssätt till ett framtida Tullinge torg som en 
mötesplats framförallt för Tullingeborna men också för andra besökare. 



 3

 
5. Tävlingsområdet 
Området är beläget ca 100  meter norr om Tullinge pendeltågsstation och bussterminal 
och vid Tullinge torg/centrum (se situationsplan och foto nedan).  
 
Platsen är relativt plan i den västra delen. Den östra delen består av ett mindre 
bergsparti. Området är gräsbevuxet med enstaka träd och buskvegetation. I den östra 
delen står en gammal ek som ska bevaras. En huvudvattenledning går diagonalt under 
platsen och behöver troligen flyttas för att få en sammanhållen byggbar yta på platsen.  
Botkyrka kommun har en dagvattenstrategi för hur kommunen vill att dagvatten ska 
hanteras och som ska följas.  
Transformatorstationen vid Nibblevägen kan flyttas om fördelar uppnås. En äldre 
geoteknisk utredning pekar mot att byggnaden kan behöva  
pålas till fast botten.  
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6. Tävlingsuppgiften 
 
Tullinge idéhus – ett regionalt landmärke med Tullingebon i fokus 
 
Ett idéhus som ska ge Tullingeborna en byggnad med egen karaktär och identitet såväl 
exteriört som interiört. Samtidigt ska byggnaden upplevas och fungera i samspel med 
kringliggande bebyggelse och omgivning, samt stärka Tullinge torg som mötesplats.  
Uppdraget genomförs som inbjuden tävling där fyra kontor kommer att medverka efter 
prekvalificering. 
 
Tävlingsuppgiften kommer att vara att ge förslag till: 

- byggnadens gestaltning 
- organisation av byggnadens olika funktioner och inbördes samband samt 

verksamhetsanpassad logistik 
- hur byggnaden kan samspela med övrig bebyggelse på Tullinge torg 
- förslag på gestaltning av utomhusmiljön 

 Se bilagda preliminärt lokalprogram daterat 2013-01-14 
 

7. Förutsättningar och intresseanmälan 
 
Varje team som anmäler intresse till prekvalificeringen ska ha kompetens inom: 
 

- Arkitektur/byggnadsgestaltning 
- Landskapsarkitektur/grönstruktur 
- Utformning/gestaltning av publik byggnad 

 
Intresseanmälan kommer att bedömas utifrån varje teams samlade kompetens i sin 
helhet. 
 
7.1  Erforderliga handlingar i intresseanmälan 
Intresseanmälan ska lämnas på svenska med undantag av dokument i form av 
publikationer, tidningsartiklar, juryutslag och likvärdig som får vara på svenska, 
norska, danska eller engelska. 
 
Intresseanmälan ska innehålla samtliga uppgifter enligt nedan: 

- Förteckning över inlämnat material 
- Namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-mail, webbadress. 
 Om flera företag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. 
- Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande. 
 Om flera företag samverkar ska var och en lämna dessa uppgifter. 
- Intyg från affärs- och kreditupplysningsföretag innehållande uppgifter 

 om ekonomiska nyckeltal och riskklassificering (högst 3 månader  
 gammalt) eller motsvarande. Om flera företag samverkar ska var och 
 en lämna intyg. 

- Fyra referensobjekt som förslagsställaren anser vara relevanta för 
tävlingsuppgiften, varav minst två ska vara genomförda. Kort motivering 
till relevansen av projekten. Referenspersoner till vart och ett 
referensprojekt ska anges med namn, adress, telefon, 

 e-mail. 
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- Redovisning av teamsammanställning för fortsatt tävlingsuppdrag, 
inklusive CV för nyckelpersoner. 

- Nyckelpersonernas roll i åberopade referensprojekt ska anges. 
 Projektorganisationen ska ha erfarenhet och kunskap att genomföra 

projekt i projektform i enlighet med svenska normer och krav 
- Beskrivning av hur man vid en projektering avser att tillgodose sin 

kapacitet och tillgänglighet. 
- Vidimering att företaget innehar Kvalitets- och miljöledningssystem som 

på arrangörens anmodan kan uppvisas. 
-  Arrangören kommer att kontrollera att föreskrivna skatter och avgifter 

 betalts. 
 

7:2  Urvalskriterier för deltagare 
Urvalet kommer att göras i två steg, där Steg 1 utgör skall-krav. Om något av kraven 
inte är uppfyllda går man inte vidare till Steg 2. 
 
Steg 1 

- Intresseanmälan ska ha inkommit i tid och på svenska. 
- Samtliga erforderliga handlingar i intresseanmälan ska ha inkommit. 
- Intyg avseende registrering i aktiebolag, handelsbolag eller liknande ska 

vara giltigt. 
- Föreskrivna skatter och avgifter ska vara betald. 
- Ekonomisk och finansiell ställning enligt Upplysningscentralen eller 

likvärdig ska vara minst riskklass 3, eller motsvarande. 
- Kvalitetssystem och miljöledningsplan ska finnas. 

 
Steg 2 
 Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att 
  bygga på en sammantagen bedömning utifrån inlämnat material av:  
 

- För uppgiften relevant kompetens och förmåga inom gestaltning och 
funktionell utformning. Även andra, för uppdraget, relevanta kompetenser 
värderas. 

- Förmåga att ge projektet en god ekonomisk och ekologisk grund. 
- Förmåga till projektsäkert genomförande vad gäller egna resurser för 

projektering, tidhållning och kostnadsuppföljning. 
 

Inkomna intresseanmälningar kommer att utvärderas av representanter från Botkyrka 
kommun för steg 1 av upphandlingsenheten i samråd med stadsbyggnadsenheten, 
fastighetsenheten och kultur- och fritidsförvaltningen. För steg 2 av en tävlingsjury. 
Efter utvärderingen kommer fyra intressenter att erbjudas delta i tävlingen. Endast 
dessa har rätt att komma in med tävlingsförslag. Tävlingsdeltagare kommer att väljas 
så att uppdragsgivaren har möjlighet att få en så bred och varierad belysning av 
tävlingsuppgiften som möjligt. Ambitionen från arrangörens sida är att minst ett team 
ska vara ”wild card”, det vill säga inte tillhöra de mest etablerade och vanligt 
förekommande i tävlingssammanhang. 
Endast de inbjudna teamen har rätt att delta i tävlingen. 
 
Juryn för bedömningen av de fyra tävlingsförslagen är ännu inte sammansatt. 
Klart är att två representanter från Sveriges Arkitekter kommer att ingå. 
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7.3 Projektspråk 
Tävlingsspråk och projektspråk är svenska. 
 
7.4 Återsändning av inlämnat material 
Materialet som utgör intresseanmälan kommer inte att returneras. 
 
7.5 Preliminära datum 

-  Sista datum för inlämning 2013-02-22 
- Meddelande om resultatet av prekvalificeringen 2013-03-15 
 
- Startmöte med utlämning av handlingar 2013-03-22 
-  Slutdatum för tävlingsfrågor 2013-04-25 
- Inlämning av tävlingsförslag 2013-06-15 
- Juryns beslut offentliggörs september 2013 
 

8. Administrativa bestämmelser 
 

8.1 Uppdragsgivare och arrangör 
Uppdragsgivare och administratör är Botkyrka kommun. 
 
Ombud för Botkyrka kommun är: 
 
Postadress: 
Anders Kuylser 
Botkyrka kommun 
Upphandlingsenheten 
147 85 TUMBA 
 
Telefon: 08-530 611 49 
E-post: anders.kuylser@botkyrka.se 
 
8.2 Beställning av inbjudan 
Beställaren tillhandahåller, utan kostnad via elektroniskt förfarande 
upphandlingsverktyg, Tend &Sign. Aktuell inbjudan kan hämtas direkt via 
www.tendsign.com eller via  Botkyrka kommuns hemsida 
www.botkyrka.se/naringsliv/upphandlingar. 
Inbjudan finns även att ladda ner som pdf på www.arkitekt.se 
.  
 
8.3 Frågor under ansökningstiden 
Om det finns frågor som har betydelse för anbudsinlämnande ska dessa frågor ställas 
skriftligen via upphandlingsverktyget Tend &Sign senast åtta (8) dagar före 
anbudstidens utgång för att vi ska kunna garantera ett svar. Svar på inkomna frågor 
besvaras av Botkyrka kommun via upphandlingsverktyget Tend & Sign senast sex (6) 
dagar före anbudstidens utgång. 
 
Svar på inkomna frågor kommer även läggas ut på www.arkitekt.se 
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8.4 Formalia 
Botkyrka kommun strävar efter att förenkla anbudsarbetet för alla berörda parter och 
använder därför elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget Tend & Sign 
(https://tendsign.com). 
 
Intresseanmälan/anmälan ska lämnas via upphandlingsverktyg Tend & Sign 
 
Eventuella intyg och dokument som bifogas ansökan, ska av anbudssökande scannas 
in och skickas som en fil i upphandlingsverktyget Tend & Sign. Uppstår eventuella 
problem med att bifoga filer kan du som anbudssökande vända dig direkt till Tend & 
Sign support för att få hjälp, tfn: 013-47 47 570 eller e-post: 
tendsignsupport@opic.com. 
 
En ansökan som kommer in efter sista ansökningsdag kan inte tas upp till prövning. 
 
Ansökan ska lämnas via upphandlingsverktyget senast 2013-02-22. 

 
8.5 Ekonomi och ersättning 
För intresseanmälan utgår inget arvode. I projekttävlingen kommer de fyra inbjudna 
företagen att erhålla ett arvode på 200 000 SEK (exkl moms) vardera efter att juryn 
godkänt inlämnat tävlingsförslag enligt tävlingsprogrammets inlämningskrav. 
 
8.6 Tävlingssekretess 
Projekttävlingen kommer att genomföras anonymt. 
 
8.7 Ägande-/nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren. 
 
8.8 Uppdrag efter tävling 
Arrangören avser förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget 
att projektera/ta fram fullständiga projekthandlingar för ”idéhuset”. 
 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med 
Sveriges Arkitekter. 


