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1. TÄVLINGEN 

Landstingsfastigheter i Örebro i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder till 
prekvalificering avseende projekttävling för utformning av nytt Högspecialitetshus 
(Etapp 2A) inom Universitetsjukhusets område i Örebro. 

1.1. Arrangör 
Arrangör är Landstingsfastigheter i Örebro 
Örebro läns landsting 
Box 1613 
701 16 Örebro 
Organisationsnummer: 2321000164 

1.2. Fattade beslut och övrig beslutsprocess / Bakgrund 
Örebro läns landsting påbörjar en stor strategisk satsning vilket har stor betydelse för 
satsningen på den högspecialiserade vården. Syftet med Universitetssjukhuset Örebro 
– Etapp 2 är att genom byggnation av nytt Högspecialitetshus (Etapp 2A) och 
ombyggnation av befintligt A-hus (Etapp 2B) kan USÖ utveckla en vård av högsta 
nationell klass och säkra att berörda verksamheter har möjlighet att bedriva en 
patientfokuserad och effektiv vård samt att erbjuda sina medarbetare en god 
arbetsmiljö.  

Byggnadsförnyelsen av Universitetssjukhuset Örebro – benämnd Etapp 2 är en stor 
strategisk satsning inom Örebro läns landsting. En framtidsinriktad förnyelse för 
länets innevånare som ska bidra till att målen inom hälso- och sjukvårdområdet nås 
däribland målen för den högspecialiserade vården. Investeringen för hela Etapp 2 
beräknas ha uppgått till 1,9 miljarder SEK när byggnationen står klar år 2021, med 
tyngdpunkt på åren 2016 till 2021. 

1.3. Syfte med projekttävlingen 
- Att utse det förslag som bäst tillvaratar verksamhetens behov och 

kravställningar i form av funktionella lösningar med god gestaltning. 
- Att upphandla arkitekttjänst för gestaltning, planering och projektering för det 

fortsatta uppdraget. 

1.4. Antal tävlande 
4 tävlande team kommer att väljas ut att delta i tävlingen. Enbart dessa har rätt att 
inkomma med tävlingsförslag. 

1.5. Tävlingsuppgift och tävlingsprogram 
Tävlingsuppgiften kommer att preciseras i tävlingsprogrammet som kommer att 
distribueras till de tävlande vid tävlingens start. 

1.6. Tävlingsarvode och tävlingspriser 
De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med vardera 350 000 SEK 
exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. 

1.7. Uppdrag efter tävlingen 
Under förutsättning att erforderliga beslut om genomförande fattas avser beställaren 
att, efter tävlingen är genomförd och i enlighet med juryns förslag, förhandla utan 
föregående annonsering med den vinnande förslagsställaren om arkitektuppdraget för 
nybyggnationen av Högspecialitetshuset. 
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1.8. Tävlingsjury 

Tävlingsjuryns sammansättning kommer att meddelas efter prekvalificeringen. 

2. Objektet 
Tävlingen omfattar nybyggnation av Högspecialitetshus med en maximal yta om 
24 000 m2 (BTA) för följande verksamheter inom såväl öppen som sluten vård, samt 
dagkirurgi och slutenoperation: 

- Ögonkliniken 
- Öron-, näsa- och halskliniken 
- Käkkirurgiska kliniken 
- Plastikkirurgiska kliniken 
- Hudkliniken 
- Handkirurgiska kliniken 
- Anestesi samt övrig medicinsk service 
 

Byggnaden ska utföras enligt kriterier i system Miljöbyggnad och byggmaterial ska 
följa kriterier i Byggvarubedömningen. 

3.  Upphandlingsföreskrifter och prekvalificering 

3.1. Upphandlingens form 
Upphandlingen genomförs i enlighet med reglerna om förhandlat förfarande enligt 
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. 

3.2. Intresseanmälan 
Intresseanmälan lämnas i ett slutet neutralt kuvert och ska märkas ”USÖ 
Högspecialitetshuset – Arkitekttävling, prekvalificering”. 

Intresseanmälan ska skickas till: 
Landstingsfastigheter i Örebro 
Örebro läns landsting 
Att: Mattias Persson 
Box 1613 
701 16 Örebro 

3.3. Frågor och svar under anbudstiden 
Om anbudssökanden upplever inbjudan som oklar eller otydlig i något avseende är 
det viktigt att frågor ställs så missförstånd kan undvikas. 

Frågor ska ställas till Mattias Persson, 019- 602 73 28, mattias.persson@orebroll.se 

Sista dag för frågor är 2013-02-11. 

Svar sker skriftligt via upphandlingsportalen Endast skriftliga svar är bindande för 
den upphandlande enheten. 

3.4. Ansökningstidens utgång 
Intresseanmälan ska vara arrangören tillhanda senast 2013-02-20. 

För sent inkomna ansökningar kommer inte att prövas. 

 

mailto:mattias.persson@orebroll.se


Prekvalificering Arkitekttävling 
USÖ Högspecialitetshuset, Örebro 
11OLL1079 

Sid 4  (6)
Dat. 2013-01-11

 
3.5. Avbrytande av upphandling 

Den upphandlande enheten förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om 
tillräckligt antal godtagbara ansökningar/anbud inte inkommer (bristande 
konkurrens), alternativt om annat EU-rättsligt eller svensk rättspraxis sakligt skäl för 
avbrytande av upphandlingen föreligger, eller om erforderliga beslut och medel ej 
erhålls. 

3.6. Urvalskriterier och uteslutningsgrunder 
Urvalet kommer att göras i två steg. Steg 1 är skallkrav och steg 2 är utvärdering av 
de förslagsställare som passerat steg 1. 

Steg 1 (skallkrav) 

Samtliga skallkrav enligt steg 1 i denna inbjudan måste vara uppfyllda för att gå 
vidare till utvärderingsfasen, steg 2. 

Prövning av förslagsställare sker enligt följande (eventuella underkonsulter skall 
uppfylla samma krav och skall på anmodan redovisas): 

Anbud kommer att förkastas (uteslutas) om omständigheter som skall respektive kan 
medföra uteslutning enligt innehållet i 10 kap. 1 eller 2 § 1-4, 6 p LOU föreligger.  

Om förslagsställaren inte har fullgjort skyldighet avseende skatter m.m. enligt 10 kap. 
2 § 5 p LOU kan anbud komma att förkastas.  

Förslagsställare skall ha en sådan ekonomisk ställning att förslagsställaren kan 
genomföra uppdraget. Förslagsställaren skall: 

- vara registrerad i aktiebolags eller handelsregister eller motsvarande register, 
som förs i det land där förslagsställarens verksamhet är etablerad (förutsatt att 
registreringsskyldighet föreligger) 

- vara registrerad för F-skatt och moms. 
- ha minst riskklass 3 enligt UC eller motsvarande riskklass enligt annat 

likvärdigt ratinginstitut. Om förslagsställare inte uppfyller kravet får 
förslagsställaren i sitt anbud på annat sätt visa att förslagsställaren uppfyller 
kravet på en sådan ekonomisk ställning att uppdraget kan genomföras.  

 
Beställaren hämtar uppgifter om registrering och omsättning från UC eller 
motsvarande. Utländska företag skall lämna motsvarande uppgifter från sina 
hemländers myndigheter. 
 
Förslagsställaren skall inneha konsultansvarsförsäkring. Bevis om 
konsultansvarsförsäkring skall redovisas i intresseanmälan. 

 
Förslagsställaren skall inneha och arbeta efter ett kvalitets- och miljösystem enligt 
ISO 9001:2008 / 14001:2004, eller som annars av B kan bedömas som likvärdigt. 
Redovisning av detta skall ske i intresseanmälan. 
 
Förslagsställaren skall inneha personella resurser för att säkerställa uppdragets 
genomförande. Verifiering av detta liksom redovisning av förslagsställarens totala 
personella styrka, samt hur uppdragets behov av resurser säkerställs skall ske i 
intresseanmälan. 
 
Förslagsställaren skall i intresseanmälan lämna tre (3) referenser på uppdrag/projekt 
som denne genomfört under de senaste 7 åren. Referensuppdragen/projekten skall 
vara likvärdiga med aktuellt uppdrag beträffande storlek, komplexitet och logistik, 
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och minst ett (1) av uppdragen ska dessutom vara av liknande karaktär, dvs byggnad 
för avancerad vård. Redovisningen skall innehålla beskrivande text och bilder samt 
information om beställare, yta, tidsperiod för uppdraget, namngivna 
uppdragsansvariga och handläggare hos förslagsställaren, referensperson hos 
beställaren inkl. kontaktuppgifter till denna, samt ev. övrig relevant information. 
 
Förslagsställaren skall inneha teknisk kompetens för projektering av aktuellt uppdrag. 
Redovisning av detta skall ske i intresseanmälan i form av redovisning av föreslagen 
egen projektorganisation för såväl tävlingsskedet som ev. fortsatt 
projekteringsuppdrag, med CV för uppdragsansvariga och handläggande arkitekter. 

Steg 2 (utvärdering) 

Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar som passerat steg 1 
kommer att bygga på en sammantagen bedömning utifrån lämnat material hur teamen 
har erfarenhet, resurser och kompetens för att ge förslag till utformning av 
tävlingsuppgiften. 

Vid utvärdering av prekvalificeringen kommer vikt att läggas vid förslagsställarens 
och dess nyckelpersoners: 

- Erfarenhet av likande uppdrag/projekt 
- Förmåga att presentera funktionella lösningar med god gestaltning som är 

genomförbar 
- Kompetens för uppgiften och särskilt att nyckelpersoner har relevant 

kompetens och erfarenhet 

3.7. Erforderliga handlingar i intresseanmälan 
- Förteckning över inlämnat material. 
- Företagsuppgifter, dvs namn, organisationsnummer, adress, telefon, e-post 

och webbadress. Om flera företag samverkar ska vars och ens uppgifter 
lämnas. 

- Programförklaring – en kort redogörelse (max 1 A4-sida) för hur teamet avser 
arbeta med uppgiften. 

- Redovisning av de former och nivåer på arvoden som förslagsställaren avser 
att tillämpa vid eventuellt fortsatt uppdrag. 

- Redovisning av konsultansvarsförsäkring. 
- Redovisning av kvalitets- och miljösystem. 
- Redovisning av personella resurser. 
- Redovisning av referensuppdrag. 
- Redovisning av teknisk kompetens. 

 
Se pkt. 3.6 ovan för utförligare information om vad resp. redovisning ska innehålla. 
 
Samtliga handlingar enligt ovan skall lämnas både digitalt och i pappersform. 

3.8. Projektspråk 
Tävlingsspråk och projektspråk i genomförandet av projektet är svenska.  
 
Inlämnade prekvalificeringshandlingar på svenska, norska, danska och engelska 
accepteras. 
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3.9. Återsändning av inlämnat material 

Material som utgör intresseanmälan kommer inte att återsändas. 
 

3.10. Preliminär tidplan 
- Annons: 2013-01-11 
- Sista ansökningsdag: 2013-02-20 
- Meddelande om resultat från prekvalificeringen: 2013-03-13 
- Utskick av tävlingsprogram: 2013-03-15 
- Sista anbudsdag/inlämning av tävlingsförslag: 2013-06-17 
- Juryns beslut: 2013-09-10 
- Kontrakt: 2013-09-20 (v. 38) 

 
 
Bilagor: 

- Översiktskarta 
- Situationsplan 
- Vy över USÖ 
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