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INBJUDAN OCH SYFTE

SUMMARY

INBJUDAN OCH SYFTE

An exciting and challenging opportunity to get involved in a new world-leading

I samarbete med Sveriges Arkitekter bjuder Science Village Scandinavia AB härmed

research campus being built in southern Sweden.

in till en arkitekttävling gällande utformning av ett Science Center. Centret ska ligga i
Science Village-området som fullt utbyggt kommer att bli en stadsdel med 5 000-10 000

In collaboration with Architects Sweden, Science Village Scandinavia AB is

arbetsplatser i nordöstra Lund.

officially inviting architecture firms to take part in a competition to design an
innovative Science Centre. The Science Centre will be sited within Science Vil-

Det vinnande förslaget i tävlingen kommer att ligga till grund för den framtida detaljpla-

lage itself, a new district which will host 5,000-10,000 workplaces, situated in

nen. Syftet med tävlingen är att ta fram underlag för den nya detaljplanen samt att

the north-eastern part of the City of Lund, in Sweden. Science Village is strate-

handla upp ett arkitektkontor för fortsatt projektering av byggnaden och den utemiljö

gically located between MAX IV and ESS, two of the world´s leading next gen-

som kommer tillhöra fastigheten till och med färdig bygghandling.

eration research facilities, and will provide services for incoming researchers
from Europe and the rest of the world who will be preparing their experiments

I enlighet med ägardirektiven har Science Village Scandinavia AB ett uppdrag att förverk-

to be carried out on the two large neighbouring research infrastructures.

liga ett Science Center. Projektet är inne i en intensiv planeringsfas där stadsbyggnadsfrågor såväl som kommande innehåll i verksamheten utreds.

The Science Centre will mainly offer visitors interactive ways to understand
science in general and research undertaken at the adjacent facilities and at

Detta dokument beskriver i korthet projektet samt förfarandet för intresseanmälan till

the University of Lund. The Science Centre will attract schools, visitors from

arkitekttävlingen.

the region and tourists from all over the world.
The goal of the present competition is to prepare the materials for the further

Arrangör: Science Village Scandinavia AB

development of the area by selecting an architecture firm and engaging in a
partnership for the continued design of the Science Centre to the point where

Inlämning av intresseanmälan: 2018-12-07

its construction as a concept has been completed.

Inlämningstjänst: Tendsign
Byggnadstyp: Publikt Science Center

Deadline for the submission of Expressions of Interest: 2018-12-07.

Ort: Lund

Announcement of the results of the Prequalification process: January 2019

Byggnadens storlek: 4 000 - 6 000 m2

(preliminary).
Submission of the Competition proposals: 2019-04-12 (preliminary).
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SCIENCE CENTRET
Förutsättningarna för att skapa ett större Science Center i Lund är bättre
än någonsin. Ny spännande forskning vid de båda flervetenskapliga forskningsanläggningarna ESS och MAX IV och en palett av kunskap från Lunds universitet
och innovationsmiljöerna borgar för en plats där stor och liten kan lära, förstå
och inspireras.
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VISION FÖR SCIENCE CENTRET
Science Centrets verksamhet ska väcka intresse för vetenskap och de stora globala utmaningarna och därigenom bidra till det livslånga lärandet och engagemang i frågor som
berör teknik, människa och samhälle. Centret kommer att presentera permanenta och tillfälliga utställningar och till dessa producera en mångfald av aktiviteter och arrangemang.
I tider av snabbt informationsflöde, ”fake news” och svag källkritik är analys, diskussion
och möten mellan experter och publik särskilt viktiga. Centret ska vara en plats som är
inkluderande för olika grupper och som utmärks av kreativa lösningar och god design.

MÅLBILD FÖR SCIENCE CENTRET
Ett kunskaps- och upplevelsecenter är en publik miljö där kluriga och oftast interaktiva
lösningar visar hur naturen fungerar, där nya forskningsrön och innovationer presenteras
och där fakta sätts in i ett sammanhang. Genom samarbete mellan ledande forskare
och innovatörer, nytänkande utställningsproducenter och designers är förutsättningarna
goda för att skapa ett intresseväckande innehåll.
Centrets miljö präglas av både lekfullhet och ett utmanande angreppssätt där besökarna
möts av spännande gestaltning och oväntade utställningar om såväl enkla som komplexa fenomen. I alla delar - den fysiska miljön, utställningarna, de interaktiva stationerna
och i bemötandet - har centret ett välkomnande anslag. Centrets huvuduppgift är att
skolungdomar och andra besökare ska fördjupa och bredda sin förståelse för vetenskap
och de stora globala utmaningarna. Centret ska också möta en global utveckling där
vetenskapskommunikation har blivit allt viktigare och ändrat karaktär från information till
dialog och ”public engagement”.
Ett levande Science Center har goda förutsättningar att öka regionens attraktivitet och
stimulera besöksnäringen. I Science Village kommer centret att bli en av tämligen få
öppna miljöer. Centret kommer att fungera som ett fönster mot de mer stängda verksamheterna i området och har en viktig roll att befolka stadsdelen med människor från
olika åldersgrupper och bakgrunder.
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Science Center-miljön vänder sig till en mångfald av besökare: skolelever, högskolestu-

PROGRAM FÖR BYGGNADEN

denter, lärare som söker inspiration och fortbildning, turister och internationella gäster

Science Centret kommer att domineras av ytor för utställningar och interaktiva instal-

som vill lära sig mera om forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Centret välkomnar

lationer. Centret ska också innehålla grupprum för gemensamt lärande och skapande,

också företagare som vill demonstrera sina produkter, barnfamiljer eller de som bara vill

auditorium, café med lounge, matsäckshörna, shop, kontor och verkstad.

ta en fika på caféet.
Ytan för Science Centret uppskattas bli 4 000 - 6 000 m2 BTA.

MÅL FÖR BYGGNADEN
I förarbetet där byggnaden behandlas betonas följande:
•

Ett mer detaljerat program kommer att presenteras i tävlingsförutsättningarna.

Det nya Science Centret ska vara ett väl gestaltat, funktionellt, robust och välkomnande hus.

•

Entrémiljön ska vara inbjudande och bilda en tydlig målpunkt; väl synlig från spårvagnshållplatsen och ha naturlig koppling till Rydbergs torg och Norra parken.

•

Utomhusmiljön ska vara pedagogisk och inspirerande.

•

Utomhusmiljön ska tillfälligt kunna fungera för större evenemang.

•

Byggnadens gestaltning ska signalera framåtanda och visionära ambitioner.

•

Centret ska vara en av områdets profilbyggnader.

•

Rummen, dess funktioner och kopplingar i byggnaden ska flödesmässigt och rumsligt vara väl genomtänkta och fungera för enskilda individer, barnfamiljer samt både
mindre och större grupper.

•

Byggnaden ska vara resurssmart och ekologiskt hållbar med flexibilitet för att möta
förändrad användning. Den ska ha förutsättningar för låg/ingen energiförbrukning
och lång livslängd.

•

Utställningsmiljöerna ska präglas av dämpad akustik och harmonisk ljusmiljö.
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BESKRIVNING
AV OMRÅDET

ESS

ESS och MAX IV kommer att attrahera världs-

Science Village

ledande forskare till Sverige, Lund och Science
Village. Spetsforskning kommer att bedrivas med

MAX IV

inriktning på bl a materialvetenskap, Life Science,
strukturbiologi, nanoteknologi och arkeologi.

Brunnshög

Detta ger en unik möjlighet att etablera en miljö
i Science Village för kunskapsutveckling och
samverkan mellan forskargrupper, innovatörer,
näringsliv, samhälle och allmänhet.
Det finns ett nationellt intresse att skapa en
sådan miljö och regeringen har tagit initiativ till
att säkerställa att denna möjlighet tas tillvara och
kommer hela Sverige till del. Samlokaliseringen

E22

av ESS och MAX IV innebär med andra ord stora
möjligheter att stärka och utveckla Sveriges
forskning och innovationskraft inom flera områden där svenska forskare och företag redan i dag
har hög kompetens.
Universitet, företag och verksamheter som drivs

Lund C

gemensamt av akademin och näringslivet förväntas
etablera sig i området. MAX IV är redan i drift, och
ESS öppnar för externa forskare 2023. Därutöver
planerar Lunds universitet en flytt av närliggande

Atkins

laboratorier och forskning. På sikt förväntas
5 000 - 10 000 personer att ha sin arbetsplats
inom Science Village.  
77

BESKRIVNING AV OMRÅDET

MAX IV OCH ESS
Science Village är den nya stadsdel som växer fram mellan forskningsanläggningarna
MAX IV och ESS i nordöstra Lund. MAX IV och ESS (European Spallation Source) är
världsledande inom sina respektive tekniker. Båda forskningsanläggningarna är flervetenskapliga.
ESS är ett europeiskt projekt med ett femtontal medlemsländer. I forskningsanläggningen används neutroner för att undersöka och förstå materia och olika processförlopp.
ESS beräknas bli 20 gånger kraftfullare än dagens motsvarande forskningsanläggningar.
ESS är under konstruktion och bedöms vara klar för de första testkörningarna 2020. Mellan 2 000 och 3 000 gästforskare/år kommer vid full drift att utföra experiment vid ESS.

ESS

Team Henning Larsen Architects

MAX IV är Sveriges genom tiderna största och mest ambitiösa forskningsinfrastruktur
och en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som moderuniversitet.
MAX IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, vilket innebär möjligheter
till extremt detaljerade studier som inte har varit möjliga tidigare. MAX IV invigdes i juni
2016. Fullt utbyggt kommer MAX IV att ta emot mer än 2 000 forskare årligen från Sverige och resten av världen.

BRUNNSHÖG OCH SCIENCE VILLAGE
Science Village Scandinavia AB är ett bolag som ägs gemensamt av Region Skåne,
Lunds kommun och Lunds universitet. Bolaget äger Science Village, markområdet
mellan ESS och MAX IV. Området är en del av stadsbyggnadsprojektet Brunnshög - en ny
stadsdel som kommer att bindas samman med centrala Lund med spårväg. Byggnation
av stadsdelen och spårvägen har påbörjats. När Brunnshög är fullt utbyggt beräknas ca
40 000 människor att bo och arbeta i stadsdelen.
Lunds kommuns vision för Brunnshög är att världens främsta forsknings- och innovationsmiljö ska byggas i området. Vidare ska Brunnshög vara ett europeiskt föredöme för
8

MAX IV

Perry Nordeng

BESKRIVNING AV OMRÅDET

Vindarnas park

Science Center

Space
Rydbergs torg

hållbar utveckling och ett regionalt utflyktsmål där vetenskap, kultur och rekreation står i
fokus.

Möllegården
Nanolab

Ramprogrammet för Science Village indikerar en total byggrätt om ca 250 000 m2.

The Loop

Ramprogram för Science Village Scandinavia (PÄ14/2012) antogs av Lunds kommun
2013-10-17.
Den första detaljplanen i Science Village, som omfattar byggnaderna runt Rydbergs Torg
och spårvagnshållplatsen, har nyligen vunnit laga kraft. I samband med detta startar

Fojab Arkitekter

byggnationen av Space (Wihlborgs/Fojab Arkitekter) och The Loop (Skanska/White
Arkitekter).
Space är områdets ikonbyggnad med restaurang, utställningsyta, reception och hotellrum avsett för gästforskare. The Loop är Science Villages första flexibla kontorsmiljö. I
byggnaden planeras också restaurang, konsertsal/auditorium för 800 personer, utställningar, möteslokaler och träningsmöjligheter. Både Space och The Loop planeras stå
färdiga för inflyttning 2021, året efter att spårvagnen har börjat trafikera området. Ytterligare en detaljplan för två planerade Nanolab är under framtagande.
Den befintliga bebyggelsen inom Science Village utgörs av en renoverad mölla (kvarn)
från 1600-talet samt Möllegården – en totalrenoverad mjölnarbostad med trädgård.
Möllegården är idag utställningslokal för MAX IV och ESS och har goda möjligheter till
framtida caféverksamhet.
Utöver denna bebyggelse har Vindarnas Park anlagts – ett ca 6 hektar stort område med
snabbväxande träd och växter från olika världsdelar som symboliskt välkomnar alla världens besökare, skyddar mot vindarna från sydväst och skapar ett bättre lokalklimat.
Space

Fojab Arkitekter
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TÄVLING
SYFTET MED TÄVLINGEN ÄR ATT
•

Få fram ett förslag till ett Science Center
med tillhörande utemiljö som på bästa sätt
tillgodoser vision och målbild.

•

Erhålla underlag till kommande detaljplan
som överensstämmer med Ramprogrammet
och som knyter an till planer för angränsande
mark.

•

Få fram ett tydligt och kommunicerbart
arkitektoniskt koncept som kan vägleda
projektet genom dess faser.

•

Handla upp arkitektkontor för den fortsatta
projekteringen.
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COBE

TÄVLING

OM TÄVLINGSPROCESSEN
Upphandlingen genomförs som en inbjuden projekttävling enligt 18 kap. i lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att processen är uppdelad i två
faser:

Fas 1 - Prekvalificering
I prekvalificeringen får intressenter anmäla sitt intresse att delta i arkitekttävlingen
P-HUS

enligt denna handling. Av de intressenter som kvalificerar sig kommer Science Village
Scandinavia AB att bjuda in tre till fyra deltagare till tävlingen. Intressenter som inte blir
inbjudna kommer att få upplysning om det.

T
DE

O

S
NG

RÅ

Fas 2 - Arkitekttävling

M

Tävlingen genomförs som en inbjuden arkitekttävling. Enbart intressenter som väljs ut i
fas 1 kommer att bjudas in och har rätt att lämna in tävlingsförslag.

LI
V
TÄ
X

Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom
arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” (2016). I denna pro-

Rydbergs torg

cess medverkar Sveriges Arkitekter som ger tävlingen en kvalitetsgaranti för alla parter.
Tävlingsprogrammet är under framtagande och kommer att delges de tävlande vid
tävlingens start. Tävlingsuppgiften är att gestalta ett Science Center med tillhörande
utemiljö inom tävlingsområdet.

Fojab Arkitekter
Bild ovan: Tävlingsområdet i sitt sammanhang (X: eventuellt utökat Tävlingsområde).
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TÄVLING

TÄVLINGSARVODE
De deltagare som kvalificerar sig för fortsatt tävling ersätts med vardera 250 000 kronor

Genomförbarhet

exklusive moms efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag.

Hur väl förslaget bedöms vara ekonomiskt och tekniskt genomförbart samt hur väl det
bedöms kunna fungera ur driftsynpunkt.

TÄVLINGSJURYN
Tävlingsjuryn kommer bland annat att bestå av representanter från Science Village Scan-

Hållbarhet

dinavia AB och Lunds kommun samt två representanter utsedda av Sveriges Arkitekter.

Hur väl byggnaden och dess utemiljö bedöms vara ekonomiskt, tekniskt, ekologiskt och

Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis för rådgivning.

socialt hållbar.

BEDÖMNINGSKRITERIER I TÄVLINGEN

Utvecklingsbarhet

Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av tävlingsförslagen utifrån följande kriterier.

Hur robust förslaget är och hur väl den arkitektoniska idén och konceptet går att utveckla

(Kriteriernas innebörd kommer att utvecklas i tävlingsprogrammet.)

inom ramen för den grundläggande gestaltningsidén.

Gestaltning

UPPDRAG EFTER TÄVLING

Hur väl förslaget kännetecknas av en innovativ, samtida och berörande gestaltning som

Under förutsättning att erforderliga beslut om genomförande av byggprojektet fattas, av-

annonserar Science Centret och bidrar till att göra det till en målpunkt.

ser Science Village Scandinavia AB att efter tävlingen, och i enlighet med juryns utslag,
utan föregående annonsering förhandla med den vinnande förslagsställaren om former

Sammanhang

och villkor för arkitektuppdrag i byggprojektet. Uppdraget kommer bland annat att inne-

Hur väl centret med sin närmiljö samspelar med, adderar värde till och tydligt förhåller sig

bära deltagande i projektering fram till färdig bygghandling (enligt branschgemensam

till sin omgivning och framtida stadsmiljö.

standard Bygghandlingar 90) med ABK 09 som grund. Projektet kan komma att flyttas
till en självständig organisatorisk enhet (t ex en stiftelse), vilken i så fall blir Arkitektens
uppdragsgivare.

Funktion
Hur väl byggnaden och dess utemiljö bedöms vara generell och tåla varierad användning
samt hur väl förslaget bedöms kunna välkomna alla och skapa rumssamband och flöden

Finner Science Village Scandinavia AB skäl att frångå juryns rekommendationer kommer

som stödjer och förhöjer verksamheten och besöksupplevelsen.

samråd att ske med Sveriges Arkitekter.
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PREKVALIFICERING

PREKVALIFICERING

ERFORDERLIGA HANDLINGAR

Tendsign är ett elektroniskt upphandlingssystem som Science Village Scandinavia AB

Intresseanmälan ska innehålla samtliga dokument eller uppgifter enligt nedan:

använder för denna arkitekttävling. Prekvalificeringsunderlaget består av denna hand-

•

Ifyllt formulär

ling samt bilagor, och finns tillgängligt att ladda ner på www.tendsign.com. Inlämning

•

Referensprojekt

av intresseanmälan ska ske via Tendsign. Frågor avseende arkitekttävlingen ställs via

•

Programförklaring

•

Uppdragsorganisation

Tendsigns funktion för frågor och svar.
För att delta i prekvalificeringen ska intressent lämna in uppgifter i enlighet med Bilaga

Ifyllt fomulär

A -  Formulär för intresseanmälan. Urvalet kommer därefter att utföras i två steg. Om

Ifyllt formulär enligt Formulär för intresseanmälan (Bilaga A). Förutom intressentens

något av kraven i Steg 1 inte uppfylls kommer intressenten ej att gå vidare till Steg 2.

kontaktdetaljer och organisationsnummer innehåller Formulär för intresseanmälan en
sanningsförsäkran där intressenten intygar att det inte finns några uteslutningsgrunder

Steg 1:
•

samt att man klarar ställda kvalifikationskrav (enligt Bilaga B: Prekvalificering).

Intresseanmälan och erforderliga handlingar (enligt Bilaga A: Formulär för intresseanmälan) ska ha inkommit i tid, och vara författade på svenska, engelska, danska

Referensprojekt

eller norska.
•
•

Intressenten ska lämna in tre referensprojekt som är relevanta för tävlingsuppgiften.

Det ska inte finnas någon grund för uteslutning (se Uteslutningsgrunder enligt Bila-

Minst två av dessa ska vara genomförda. Med relevanta referensprojekt avses offentliga

ga B: Prekvalificering).

byggnader med utomhusmiljöer för publik verksamhet med stor genomströmning av

Kvalificeringskraven (enligt Bilaga B: Prekvalificering) ska vara uppfyllda för tävlings-

människor, såsom: museum, bibliotek, konsthall, science center, galleria och saluhall

deltagaren.

eller liknande. Intressenten ska i samtliga referensprojekt ha haft ett helhetsansvar för
framtagning av arkitekthandlingar och för genomförda projekt även fram till bygghandling.

Steg 2:
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att bygga på

Referensprojekten ska vara utförda under de senaste tio åren (räknat från sista dagen

en sammantagen bedömning utifrån urvalskriterierna (se Urvalskriterier nedan).

för intresseanmälan för denna tävling).
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PREKVALIFICERING

Enligt 15 kap i lagen om offentlig upphandling (LOU) får beskrivning av tjänster (i detta

Ledande arkitekt samt landskapsarkitekt för detta uppdrag ska redovisas.

fall referensprojekt) som är högst tre år begäras in. För att säkerställa en effektiv
konkurrens får beställaren dock begära in tidigare exempel på utförda tjänster. Det är i

Personer med erfarenhet från referensprojekten ska ingå i aktuell uppdragsorganisation.

denna prekvalificering inte sannolikt att intressenterna har genomfört tillräckligt många

Deras respektive roller i referensprojekten ska framgå.

relevanta projekt inom en treårig tidsrymd. Därför får referenser som är maximalt tio år
gamla lämnas i denna intresseanmälan.

Intressenten väljer därutöver själv vilka ytterligare personer som ska ingå i uppdragsorganisationen.

För varje referensprojekt ska följande redovisas (maximalt fyra A4-sidor per referensprojekt):
•

För samtliga namngivna personer ska CV redovisas.

Projektbilder och projektinformation som beskriver uppdraget med hänsyn till urvalskriterierna (se nedan).

•

Science Village Scandinavia AB förutsätter god balans i uppdragsorganisationen avseen-

Beskrivning av objektets omfattning, typ, plats och, i förekommande fall, byggnads-

de andel kvinnor och män.

år.
•

Motivering till varför referensprojektet är relevant i samband med denna tävling.

•

Vilka roller personer i uppdragsorganisationen har haft i referensprojektet.

•

Referenspersoner hos beställarorganisationen till vart och ett av referensprojekten

Om namngivna personer inte har erfarenhet av att genomföra projekt i enlighet med
svenska normer och krav ska intressenten beskriva hur man avser att säkerställa att
svenska normer och krav följs.

ska anges med namn, adress, telefonnummer och e-mail.

I det fall någon av de namngivna personernas anställning upphör, drabbas av sjukskriv-

Programförklaraing

ning etc. ska dessa personer ersättas av annan med likvärdig kompetens.

Intressenten ska redogöra (en A4-sida) för arbetsprocessen och hur man avser att
arbeta med projektet. Särskild vikt ska läggas vid hur man metodiskt tar sig an komplexa
projekt som detta.
Lokal närvaro vid projekterings- och byggfasen förutsätts och ska beskrivas.

Uppdragsorganisation
Intressent ska redovisa uppdragsorganisation för tävling samt eventuellt fortsatt uppdrag.
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PREKVALIFICERING

URVAL
Bland de intressenter som uppfyller de krav som ställs enligt Steg 1, kommer Science

För de intressenter som kommer högst i utvärderingens ranking enligt ovan kan referen-

Village Scandinavia AB att bjuda in tre till fyra deltagare till arkitekttävlingen.

ser komma att inhämtas och kontrolleras med avseende på förmåga att samarbeta och

Urvalsgruppen består av representanter från Science Village Scandinavia och Lunds

genomföra en komplett projektering av större projekt. Eventuellt kan de högst rankade

kommun samt kommer att kompletteras av arkitektonisk kompetens.  

komma att kallas till intervju eller startmöte.  

De tävlande kommer att väljas så att Science Village Scandinavia har möjlighet att få en

För mer detaljerad information kring Prekvalificeringsprocessen hänvisas till Bilaga B:

så bred och varierad genomlysning av tävlingsuppgiften som möjligt.

PREKVALIFICERING.

URVALSKRITERIER
Utöver kraven på intressentens lämplighet, ska intressentens kompetens och förmåga
prövas. Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer att
bygga på en sammantagen bedömning av programförklaring, uppdragsorganisation och
referensprojekt utifrån förmåga att:
•

Med hög arkitektonisk kvalitet och kreativitet gestalta byggnader och utemiljö.

•

Realisera en funktionell publik miljö som möter verksamhetens behov.

•

Metodiskt ta sig an komplexa projekt.

•

Gestalta en byggnad som skapar värde för omkringliggande område.

•

Skapa byggnader med tillhörande utemiljö som attraherar och välkomnar en bred
publik.

•

Gestalta byggnader med hållbara och tåliga material.
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ÖVRIGT

ÖVRIGT

ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPHOVSRÄTT

TIDER

innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna
förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna och

Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan: 2018-11-30

arrangören/byggherren. Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade

Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2018-12-07

tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot

Tillkännagivande av prekvalificeringsresultatet: Januari 2019 (preliminärt)

svensk lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera

Utskick av tävlingsprogram: januari 2019 (preliminärt)

förslagen i tryckt form och på internet samt för utställning utan särskild ersättning till

Inlämning av tävlingsförslag: 2019-04-12 (preliminärt)

förslagsställarna.

SPRÅK

Intresseanmälan och tävlingsförslagen kommer inte att returneras.

Tävlings- och projektspråk är svenska. Dock kan intresseanmälan och erforderliga
handlingar (enligt Bilaga A: Formulär för intresseanmälan) vara författade på svenska,
engelska, danska eller norska.

SEKRETESS
Ingivna intressehandlingar omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av till Science Village Scandinavia AB inkomna handlingar efter
att tilldelningsbeslut tagits.
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid
arkitekttävlingar. Sekretess gäller för upphandlingen. De tävlande uppmärksammas på
att de förbinder sig att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess,
vilket gäller fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. Sekretessen bryts efter
tilldelningsbeslut, det vill säga efter beslut om vinnare i arkitekttävlingen.
All publicering av tävlingsförslag efter anonymitetens brytande kommer att ske med
angivande av förslagsställarens namn, innan dess med förslagets motto.
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BILAGOR

Bilaga A: FORMULÄR FÖR INTRESSEANMÄLAN
1

ALLMÄN INFORMATION ATT ANGE

1.1

Intressents företagsnamn, organisationsnummer, adress
och telefonnummer

1.4

Kontaktuppgifter till den person hos Intressent till vilken
tilldelningsbesked ska skickas
Namn:
Telefonnummer:

Intressentens fullständiga namn:

E-postadress:

Intressentens organisationsnummer:
Intressentens adress:
Intressentens telefonnummer:

1.5

Underkonsulter (om relevant)
Underkonsultens fullständiga namn:
Underkonsultens organisationsnummer:

1.2

1.3

Intressentens ombud

Underkonsultens adress:

Ombud:

Underkonsultens telefonnummer:

Avser intressent att anlita fler underkonsulter bifogas motsvarande uppgifter om
dessa separat.

Kontaktuppgifter till den person hos Intressent som besvarar
frågor om intresseanmälan
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:

2

STEG 1: PRÖVNING AV INTRESSENTS LÄMPLIGHET
Intressent intygar att kravet uppfylls
Sanningsförsäkran (uteslutningsgrunder och kvalifikationskrav)
(avser punkter under 2.1)

								JA

2.1

Intressent intygar att det inte finns sådana grunder för
uteslutning från upphandlingen enligt LOU 13 kap 1-3§§

								
Intressent intygar att företaget är registrerat som
aktiebolag, handelsbolag eller liknande.

Intressent intygar att företaget är registrerat för F-skatt och
mervärdesskatt.

NEJ

3

STEG 2: UTVÄRDERING

3.1

Kompetens, förmåga och erfarenhet		

Bilaga

Referensprojekt 1 (max 4 A4-sidor)

Bilaga 1

Referensprojekt 2 (max 4 A4-sidor)

Bilaga 2

Referensprojekt 3 (max 4 A4-sidor)

Bilaga 3

Programförklaring (max 1 A4-sida)

Bilaga 4

Redovisning av Uppdragsorganisation inkl. CV

Bilaga 5

Intressent intygar att föreskrivna skatter och avgifter har betalts.

Intressent intygar att intressent har en kreditrating på
lägst 3 enligt UC eller motsvarande annat kreditupplysningsinstitut. Intyg bör bifogas.

Intressent intygar att företaget har ett kvalitets- och
miljöledningssystem som uppfyller ställda krav.

Intressent intygar att företaget har gällande konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven enligt ABK 09.

Undertecknad av behörig firmatecknare
Ort & datum:

Namn, Befattning:

Namnförtydligande:

BILAGOR

Bilaga B: PREKVALIFICERING

anmälan. Övriga ska förtecknas som underkonsulter. I intresseanmälan ska namn och

Förtydligande om krav på inlämnade handlingar

organisationsnummer lämnas för samtliga underkonsulter.

Efterfrågade handlingar och uppgifter får inte ersättas med hänvisningar till internetsidor. Endast en intresseanmälan får göras per inloggnings-id. Lämnas flera anmälningar

1.

förkastas alla utom den senaste. Begär Science Village Scandinavia AB komplettering

Krav avseende registrering:

av intresseanmälan ska intressent överlämna sådan inom den tidsrymd som anges i

•

begäran. Kompletteras intresseanmälan inte i rätt tid kan intressenten komma att ute-

Registrering
Intressent ska vara registrerad i det land där denne driver verksamhet enligt det
landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register.

slutas från prekvalificeringen. Se även Sanningsförsäkran nedan, sista stycket, om tid för

•

ingivning vid användande av Sanningsförsäkran.

Intressent med verksamhet i Sverige ska vara registrerad för F-skatt och mervärdesskatt. Annan intressent ska på motsvarande sätt vara behörig och registrerad att
sälja tjänster utan risk för Science Village Scandinavia AB att behöva betala dennes

Uteslutningsgrunder

arbetsgivaravgifter och andra avgifter eller skatter.

Uteslutning från deltagande i prekvalificering, tävling och upphandling kommer att ske
om någon av de situationer som anges i LOU 13 kap. 1 § (viss typ av brottslighet) och 2§

2.

första stycket (brister i skyldigheter avseende betalning av skatter och avgifter) förelig-

Ekonomisk ställning

Intressenten ska ha en god och stabil ekonomi. Kravet är uppfyllt om intressents risk-

ger för tävlingsdeltagaren.

klassificering inte understiger riskklass 3 hos UC eller motsvarande hos likvärdigt oberoende och erkänt kreditupplysningsföretag. Även klassificeringar som inte understiger

Tävlingsdeltagare kan komma att uteslutas från prekvalificeringen om någon av de situa-

rating 60 (kreditvärdig) enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget CreditSafe AB eller

tioner som anges i LOU 13 kap. 2§ andra stycket eller 3§ föreligger (oriktiga uppgifter,

rating A hos Soliditet uppfyller kravet.

konkurs, allvarligt fel i yrkesutövning, brister i fullgörande av kontrakt, otillbörlig påverkan
i beslutsprocess etc.).

Har intressenten lägre klassificering än som sägs ovan kan kravet ändå vara uppfyllt
om det tillsammans med intresseanmälan lämnas en sådan förklaring till den lägre

Uteslutning av tävlingsdeltagare sker på angivet sätt om någon av angivna situationer

klassificeringen att beställaren kan anse det klarlagt att affärsrisken inte är högre än den

föreligger för eventuella underkonsulter.

annars hade varit om kravet hade varit uppfyllt. Förklaringen ska vara undertecknad av
auktoriserad revisor, bank eller oberoende kreditinstitut. Förklaringen får inte vara äldre

Kvalifikationskrav

än en (1) månad räknat från sista dag för inlämning av intresseanmälan.

Krav på intressents (företagets) lämplighet
Intressenten ska intyga att nedanstående kvalificeringskrav uppfylls för att intresse-

3.

anmälan ska utvärderas. Om intressent utgörs av olika företag (arkitektkontor/team)

Kvalitetsledning

Intressent ska bedriva ett systematiskt kvalitetsledningsarbete och ha ett skriftligt

ska en intressent vara huvudintressent och vara formell part vid lämnande av intresse-

kvalitetsledningssystem.
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Sanningsförsäkran
För att uppfylla kravet måste systemet minst innehålla:

När det gäller krav för att ej uteslutas, registrering, ekonomisk ställning, kvalitetsledning,

•

Kvalitetspolicy för verksamheten

miljöledning och konsultansvarsförsäkring enligt ovan, kan intressent signera en san-

•

Rutiner för internrevision och egenkontroll

ningsförsäkran enligt Bilaga A – Formulär för intresseanmälan. Om intressenten hellre

•

Avvikelsehantering och förebyggande åtgärder för dessa

•

Namn på kvalitetsansvarig

•

Beskrivning av hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet

•

Intressenter som är certifierade enligt ISO9001, FR2000 eller BFK9 uppfyller kravet.

4.

Miljöledning

vill fylla i en ESPD (i det standardformulär för ESPD som Europeiska kommissionen har
fastställt) kan detta dokument tillhandahållas på begäran.
Enligt LOU får anbudsgivare lämna en egen försäkran om att det inte finns grund enligt
13 kap. 1-3 §§ LOU för att utesluta anbudsgivare från att delta i upphandlingen, att
anbudsgivaren uppfyller de krav som upphandlande myndigheten har ställt gällande
kvalificering. Om anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet för att uppfylla krav

Intressent ska bedriva ett systematiskt miljöledningsarbete och ha en skriftlig

som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet

miljöpolicy för verksamheten som minst omfattar följande.
•

Miljöpolicy för verksamheten

•

Rutiner för internrevision och egenkontroll

•

Avvikelsehantering och förebyggande åtgärder för dessa

•

Namn på miljöansvarig

•

Beskrivning över hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom miljöområdet sprids

ska anbudsgivares egen försäkran åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de
företag vars kapacitet åberopas.
Används en sanningsförsäkran ska eventuella intyg som omfattas av försäkran lämnas
in till Science Village Scandinavia AB inom två (2) dagar efter begäran.

hos intressent inklusive eventuella underkonsult.
Intressenter som är certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS uppfyller kravet.
5.

Konsultansvarsförsäkring

Intressent och eventuella underkonsulter ska ha en konsultansvarsförsäkring som uppfyller kraven i ABK 09.
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