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B BESTÄLLARINFORMATION

B1 ORIENTERING OM BESTÄLLARENS VERKSAMHET

Stockholms gatu- och fastighetskontor förvaltar och utvecklar stadens mark i
form av gator, parker, naturområden och fastigheter. Kontoret svarar också
för genomförande av stadens trafikpolitik liksom förvaltning och utveckling
av ett betydande byggnadsbestånd.

B2 ORIENTERING OM OBJEKTET

Området vid Slussen har sedan Stockholms tillkomst haft stor betydelse för
kommunikationer av olika slag. Marken och konstruktionerna ägs och
förvaltas i allt väsentligt av Stockholms stad genom gatu- och
fastighetskontoret. Konstruktionerna är till stor del uttjänta och behöver
bytas ut. Den nuvarande trafikapparaten har allvarliga funktionella brister,
särskilt vad gäller villkoren för kollektivtrafikanterna från stadens och
regionens östra delar.

B3 ORIENTERING OM PROJEKTET

Dagens anläggning har svåra funktionella brister och merparten av
konstruktionerna måste rivas och byggas upp från grunden. Gatu- och
fastighetsnämnden har därför beslutat om en formgivningstävling för
arkitekter och ingenjörer, där möjligheterna prövas att ge Slussenområdet en
ny gestalt. En förbehållslös prövning ska göras av framtida utformning i
syfte att ge underlag för beslut om inriktningen på arbetet med områdets
förnyelse. Olika intressen och historiska värden ska sammanvägas. Tävlingen
syftar till att finna underlag för en ny detaljplan som grund för projektering
och byggande av det framtida Slussenområdet.

B4 BESTÄLLARENS ORGANISATION FÖR PROJEKTET

B4.1 Byggherre

Stockholms stad genom dess gatu- och fastighetsnämnd.

B4.2 Beställare

Stockholms stad genom
Stockholms gatu- och fastighetskontor
Box 8311
104 20  Stockholm

B4.21 Beställarens ombud

Anders Roman
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U UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas för upphandlingen.
Svenska språket ska användas i ansökan, tävlingen och följande uppdrag.

U1 FORMER FÖR UPPHANDLING

U1.1 Upphandlingsförfarande
 

 Selektivt upphandlingsförfarande i form av ”Inbjuden formgivningstävlan”.
 
 U1.2 Uppdragsform
 
 Tävling i enlighet med preliminärt tävlingsprogram, daterat 2003-04-10
 För eventuella uppdrag efter tävlingen sidokonsult om inte annat avtalas.
 
 U1.3 Ersättningsform
 
 För tävlingen fast arvode och eventuellt pris enligt tävlingsprogrammet.
 För eventuella uppdrag efter tävlingen rörligt arvode om inte annat avtalas.
 
 U1.4 Särskilda upphandlingsförutsättningar
 
 Eventuellt tilldelningsbeslut gäller under förutsättning att beslut inte fattas

enligt 7 kap 2 § lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall
göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts.

 

 U2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
 
 U2.1 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
 
 Förfrågningsunderlaget kan från 2003-04-25 rekvireras eller hämtas från

tävlingsfunktionären på adress:
 
 Stockholms gatu- och fastighetskontor
 Johan Brisvall, rum 3:139
 Box 8311
 104 20 Stockholm
 Telefon: 08-508 262 30, 070- 472 62 30
 E-post: johan.brisvall@gfk.stockholm.se
 
 U2.2 Förteckning över förfrågningsunderlag
 

1. Dessa Administrativa föreskrifter
2. Tävlingsprogram april 2003, exklusive bilagor. I programmet angivna

datum för tävlingen är preliminära intill dess att de tävlande valts ut.
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 U2.4 Frågor under ansökningstiden
 
 Frågorna skall vara skriftliga och senast 2003-05-12 ställas till:
 
 Stockholms gatu- och fastighetskontor
 Anders Roman, rum 3:115
 Box 8311
 104 20 Stockholm
 

Svar på frågor av betydelse för ansökningsförfarandet kommer att senast
2003-05-20 skriftligen delges alla som rekvirerat förfrågningsunderlag. Frågor
ställda efter 2003-05-12 bedöms inte kunna besvaras.

 

 U3 INLÄMNANDE AV ANSÖKAN
 
 U3.1 Ansökans form och innehåll
 

Följande uppgifter skall redovisas:

A. Programförklaring som visar den ansökande gruppens tolkning av
tävlingsprogrammet och sina intentioner för att skapa en helhet av arbetet
med fysisk gestaltning, trafikfrågor, konstruktionsteknik och andra
angelägna frågor. Gruppen skall ange och motivera sin inriktning
beträffande ett totalt nydanande respektive ett återskapande av
anläggningen eller delar därav.

B. Erbjuden grupp av tävlande personer fördelade på

⇒ Arkitektkompetens med angivande av huvudansvarig person
⇒ Trafikkompetens med angivande av huvudansvarig person
⇒ Konstruktionskompetens med angivande av huvudansvarig
⇒ Ev. ytterligare kompetenser av betydelse för uppdraget

För erbjudna personer skall företagstillhörighet anges.

⇒ Ett ombud för den ansökande gruppen skall redovisas med
angivande av e-postadress, postadress och telefonnummer.

C. Presentation av erbjuden person eller personer avseende för denna
upphandling relevanta uppdrag genomförda de senaste åren.
För varje åberopat uppdrag skall redovisas:

⇒ Enkel presentation av uppdraget
⇒ Uppdragsansvarig
⇒ Erbjuden persons roll och insats i uppdraget
⇒ Beställare
⇒ Referensperson hos beställaren
⇒ Referenspersonens telefonnummer
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D. Presentation av erbjuden person eller personer avseende för denna
upphandling relevanta tävlingsförslag genomförda de senaste åren.
För varje åberopat tävlingsförslag skall redovisas:

⇒ Enkel presentation av förslaget
⇒ Erbjuden persons roll och insats i förslaget
⇒ Eventuellt pris eller annan utmärkelse
⇒ Om förslaget lett till genomförande och i sådant fall:

→ Vilket uppdrag erbjuden person haft vid genomförandet
→ Beställare
→ Referensperson hos beställaren
→ Referenspersonens telefonnummer

E. Intyg som visar att ansökande företag är registrerat i det land där det driver
verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller
liknande register, samt att det har fullgjort sina åligganden avseende
socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet och Sverige. För
svenska ansökande kan detta intygas med hjälp av skattemyndighetens
blankett RSV 4820 (www.rsv.se: ”Upplysning vid upphandling”).

F. Kopia av respektive företags senaste årsredovisning

G. Bevis gällande respektive företags konsultansvarsförsäkring.

 U3.2 Ansökningstidens utgång
 

 Ansökan skall vara beställaren tillhanda senast 2003-06-02.
 
 U3.3 Ansökans giltighetstid
 

 Ansökande är bunden av sin ansökan i 60 dagar från den sista dagen för
mottagande av ansökan.

 
 U3.4 Adressering

Ansökan skall vara inneslutet i bifogade kuvert märkt ”Slussen i framtiden
2003-06-02” och sändas eller lämnas till:

Stockholms gatu- och fastighetskontor
Registraturet
Box 8311
104 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 4.

 Ansökan får lämnas via fax endast på nummer 08-508 272 22. Sådan
ansökan skall omgående bekräftas skriftligen på ovan angivet sätt.
 
 Ansökan får ej lämnas med e-post eller liknande elektronisk överföring.
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 U5 PRÖVNING AV ANSÖKNINGAR
 
 U5.1 Genomförande av prövningen
 
 Beställaren prövar i samarbete med tävlingsjuryn ansökningarna i två steg:

1. Kvalificering av ansökande
2. Utvärdering av ansökningar

 
 U5.2 Kvalificering av ansökande

 Ansökande kontrolleras med avseende på juridisk, ekonomisk och finansiell
ställning grundat på uppgifter lämnade enligt U.3.1 punkterna E - F och
eventuellt ytterligare utredningar.

För att få deltaga i upphandlingen krävs att ansökande:
• är registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler

om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register,
• har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och

skatter i det egna landet och Sverige,
• inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är

föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastade näringsförbud.

• inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning,ackord eller annat liknande förfarande.

• inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen.
• inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

U5.3 Utvärdering av ansökningar
 

 Enbart sådana ansökningar utvärderas som lämnats av ansökande vilka
kvalificerat sig enligt U5.2. Ansökningarna utvärderas med ledning av
uppgifterna lämnade enligt U.3.1 punkterna A – D.
 
 De ansökningar antas som med hänsyn till tävlingsuppgiften är mest
fördelaktiga för staden med en bedömning av följande värderingsgrunder
angivna i prioritetsordning
 
1. Programförklaringen
2. Genomförda uppdrag och dess referenser
3. Tidigare tävlingar och idéförslag

 U5.4 Tilldelningsbeslut
 

Efter prövningen fattas beslut om att inbjuda fem till åtta ansökande till
tävlingsuppdraget och avtal med de inbjudna träffas.

 
 U5.5 Meddelande om tilldelningsbeslut
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 Upplysning om tilldelningsbeslut kommer att skriftligen meddelas
ansökande samt efter begäran även andra leverantörer. Meddelandet
omfattar resultatet av ansökningsförfarandet och en sammanfattning av
prövningen av ansökningarna.

 

 U6 BESTÄLLNING
 
 U6.1 Tävlingsuppdrag
 

 Ansökningsförfarandet avslutas med att avtal träffas i form av beställningar,
vilka genom underskrift bekräftas av ombudet för respektive tävlande grupp.
Avtalen villkoras enligt A14 nedan.
 

 U6.2 Uppdrag efter tävlingen
 
 För sådant uppdrag träffas separat avtal enligt tävlingsprogrammets punkt

3.15.
 
 
 

 A AVTALSFÖRESKRIFTER
 
 För tävlingen och eventuella följande uppdrag gäller ABK 96 med nedan

angivna ändringar och tillägg.

A1 PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT
 
 A1.1 Uppdragsgenomgångar
 
 De ansökandes redovisning av hur de uppfattar tävlingsuppdraget skall

framgå av programförklaringen enligt U3.1 punkt A.
 
 Tävlingen inleds med ett startmöte med visning av tävlingsområdet och

information för de tävlande. Vid behov kommer ytterligare något
informationsmöte att arrangeras under tävlingstiden.

 
 För eventuella följande uppdrag kommer särskilda genomgångar att hållas.
 
 A1.2 Förmåga

 
För eventuella uppdrag efter tävlingen gäller att konsultens personal skall ha
god utbildning, kunskap och erfarenhet av de arbetsuppgifter som uppdraget
omfattar. Konsultens personal skall också ha dokumenterad kunskap i
relevanta lagar, förordningar och föreskrifter m.m. Konsulten skall alltid tillse
att personal med rätt kompetens används i uppdraget.
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A2 UPPDRAGETS OMFATTNING
 
 A2.1 Uppdragstyp och skeden
 
 Tävlingsuppdraget avser att föreslå formgivning av Slussenområdet i enlighet

med tävlingsprogrammet.
 
 Följande uppdrag kan avse bearbetning av eget tävlingsförslag helt eller

delvis. Ytterligare uppdrag kan avse medverkan vid utarbetande av program-
eller förslagshandlingar som underlag för detaljprojektering eller
upphandling av entreprenader. Fortsatta uppdrag kan avse medverkan som
rådgivare för att bevaka respektive förslags kvaliteter i detaljprojekteringar
som staden upphandlar.

 
 A2.3 Fackområden
 
 De ansökande skall behärska minst följande fackområden:

⇒ Fysisk gestaltning av stadslandskap
⇒ Trafikteknik
⇒ Konstruktionsteknik med grundläggning

Ytterligare fackområden som erbjuds för uppgiften skall redovisas i ansökan
med angivande av personer och dessas företagstillhörighet.

 
 A2.4 Precisering av uppdragets omfattning
 

 Tävlingsuppgiften framgår av det preliminära tävlingsprogrammet.
 För eventuella följande uppdrag preciseras omfattningen vid beställning av
respektive uppdrag.

A2.8 Information

Vid informationsmöten om tävlingsresultatet skall tävlande medverka om
staden så önskar.

A2.9 Datorstöd

Tävlingsförslag och eventuella uppdrag efter tävlingen skall redovisas så att
det kan visas, bearbetas och lagras i stadens system.

Staden och Gfk använder sig av Windows NT 4 sp6 på klienterna (PC) i sitt
nätverk. För bärbara datorer används Windows 2000.

Skärmupplösningen på klienterna är normalt 800x600 men i undantagsfall
används 1024x768.
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Som kontorsprogramvaror används Microsoft Office 97 (dvs Word-97,
Excel-97 och Powerpoint-97) varför alla dokument skapade i ovanstående
program, ställda till kontoret, måste vara i dessa filformat.

Som webläsare används Internet Explorer 5.5 med tilläggsprogrammen
Flash 6, Shockwave och Acrobat Reader 5. För ljud och bild finns även
Windows Mediaplayer 6.

Kartor som används i staden är t.ex. baskartor, översiktskartor från
stadsbyggnadskontoret. Dessa lagras i Microstationfiler dvs dgn. Detaljerade
ortofoton i färg finns från 2000. Där används lagringsformatet jpeg.
Som ”tittskåp” används Kartago från Digpro. Kartorna från stadsbyggnads-
kontoret finns också lagrade i Kartago:s egna filformat.

För CAD-verksamhet används Microstation i version 7. Filformat är dgn
version 7. Det går att läsa Autocad:s dwg men problem kan uppstå vid
konvertering varför vi rekommenderar att leverantör själv står för
konvertering och kvalitetsgranskning.

Foto som skall synkroniseras på kartan måste ha orienteringsdata i textfiler
med koordinater (TAB och TFW)

Beskrivning av filer som levereras skall dokumenteras i en metadatafil.

För levererans av ritningar gäller kraven i gatu- och fastighetskontorets
Teknisk Handbok kap 1, avsnitt 11, stycke 1112: Framställa CAD-ritningar.
Dessa och ev. kompletterande anvisningar överlämnas till de tävlande vid
startmötet.

A3 ORGANISATION

A3.11 Ombud

Ansökande skall namnge ombud för tävlingsuppdraget.

A3.12 Underkonsulter

Före anlitande av underkonsult i eventuellt uppdrag efter tävlingen skall
konsulten inhämta beställarens godkännande samt omfattning och ersättning
avtalas.

A5 TIDER

A5.1 Tidplan

Tävlingstiden kommer att vara ca fem månader.



Sid 10 (12)

För eventuella uppdrag efter tävlingen skall konsulten upprätta tidplan i
samråd med beställaren

A5.2 Uppdragsstart

Tävlingen startar snarast efter det att de tävlande valts ut, vilket beräknas
inträffa i slutet av juni 2003.

A5.4 Färdigställandetid

Inlämning av tävlingsförslag beräknas äga rum i slutet av november 2003.
Tidpunkten meddelas när de tävlande valts ut.

A9 ERSÄTTNING

A.9.1 Fast arvode och priser för tävlingen

För tävlingen utgår arvode och eventuella priser enligt tävlingsprogrammets
punkt 3.12.

A9.11 Rörligt arvode vid uppdrag efter tävling

Erbjudna timarvoden skall anges enligt tävlingsprogrammet och slutligen
avtalas inför respektive uppdrag. Timarvoden skall inkludera kostnader
förenade med användning av konsultens alla kontorshjälpmedel inkl.
datorer, plottrar, kopiatorer, instrument, etc samt kostnader för resor inom
Storstockholm.

Konsulten skall upprätta budget i samråd med beställaren. Budgeten skall
följas upp av konsulten en gång i månaden med en skriftlig rapport till
beställarens handläggare.

A9.2 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten vid uppdrag efter tävling

Med tillägg till ABK 96 § 4.5 och ändring av § 9.3 sista stycket gäller att för
ändrings- och tilläggsarbeten skall omfattningen och timarvoden avtalas
innan arbetena får påbörjas.

A9.3 Särskild ersättning vid uppdrag efter tävling

Särskild ersättning betalas endast för följande moment enligt ABK 96 § 9.4
a. instrument, fältutrustning eller labotaratorieundersökning.
e. rese- och traktamentskostnader för sådana resor utanför Stor-Stockholm

som beordrats av beställaren.
f. underkonsulter som erfordras av kompetensskäl. Underkonsult som

erfordras av kapacitetsskäl ersätts enligt beställningens timarvoden utan
administrationspålägg.
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Administrationspålägg på särskild ersättning enligt verifierade självkostnader
utgår med 5%.

Kopiering för större distribution (tex. förfrågningshandlingar) skall utföras av
kopieringsföretag anvisat av beställaren. Fakturan betalas av beställaren.
Administrationspålägg betalas ej.

A9.4 Ersättning för kostnadsändring vid uppdrag efter tävling

Timarvoden indexregleras kalenderårsvis enligt utvecklingen av indextalet i
Faktorprisindex för konsulttjänster K84. Basmånad är november 2003.
Omräkningsmånad är oktober. De nya timarvodena ska gälla från näst-
följande årsskifte. Andra ersättningar indexregleras ej.

A10 BETALNING

A10.1 Betalningsplan för tävlingen

Tävlingsarvode och eventuellt pris betalas av staden enligt
tävlingsprogrammets punkt 3.12.

A10.2 Fakturering vid uppdrag efter tävling

Fakturering får göras månadsvis i efterhand.

Av fakturan skall framgå arten och omfattningen av det arbete som
faktureras samt summan av tidigare fakturerade nettoarvoden för samma
beställning.

För avtalade utlägg skall nettobelopp och administrationspålägg särredovisas
samt verifikationer bifogas.

Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej.
Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse.

Faktura märks med specifikt löpnummer. På faktura skall anges: namn på
beställare, beställningsnummer, leverantörsreferens och telefonnummer,
momsregistreringsnummer (VAT), uppgift om innehav av F-skatt för aktuellt
år, nettobelopp, mervärdeskatt och bruttobelopp. Fakturabelopp skall vara
öresavrundat till närmaste hela krontal.

Fakturor med ofullständig redovisning av ovan angivna uppgifter accepteras
ej och kan komma att returneras för komplettering.

Betalningstid är trettio dagar efter det att komplett faktura ankomststämplats
hos beställaren.
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A11 AVBESTÄLLNING, HÄVNING

Med tillägg till ABK 96 § 11gäller:

1. Konsulten är skyldig att fullgöra sina åligganden avseende social-
försäkringsavgifter och skatter i det egna landet och Sverige. Skulle
konsulten eller underkonsult brista i fullgörandet av ovan angivna äger
beställaren rätt att häva avtalet.

2. Beställaren har även rätt att häva detta avtal om företrädare för eller
anställd hos konsulten under avtalstiden, och i sin roll som företrädare för
eller anställd hos konsulten, blir dömd för olaga diskriminering eller om
konsulten tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:
• Jämställdhetslagen (1991:433)
• Lag (1999:130) om åtgärd mot etnisk diskriminering i arbetslivet
• Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av

personer med funktionshinder
• Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund

av sexuell läggning.

Ovan angivna föreskrifter gäller även anlitade underkonsulter i alla led,
varvid ansvar och kontroll åligger konsulten. Vid hävande på ovan angivna
grunder har konsulten ej rätt till ersättning för utebliven vinst på ej
genomförd del av uppdraget.

A14 AVTALS GILTIGHET
 
 Beställning av tävlingsuppdrag gäller under förutsättning att beslut inte fattas

enligt 7 kap 2 § lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall
göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts.


