
1 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
 

UPPHANDLING AV ARKITEKTTJÄNSTER 
FÖR FÖRSTUDIE MM OMBYGGNATION 

SOLHÖJDENS ÄLDREBOENDE 
 
 
 
 

Öckerö Fastighets AB 
Peter Albinsson 

2018-03-13 
 



2 
 

Innehåll 

1 Upphandlingsföreskrifter .................................................................................................... 3 

1.1 Upphandlingsform ....................................................................................................... 3 

1.2 Upphandlande myndighet ........................................................................................... 3 

1.3 Bakgrund av uppdraget och orientering av objektet .................................................. 3 

1.4 Uppdragets innehåll .................................................................................................... 3 

1.5 Optionsmöjlighet ......................................................................................................... 4 

1.6 Bedömt upphandlingsvärde ........................................................................................ 4 

1.7 Avtalstecknande .......................................................................................................... 4 

1.8 Tidplan ......................................................................................................................... 4 

1.9 Kontaktperson ............................................................................................................. 4 

1.10 Publicering av förfrågningsunderlag mm ................................................................. 5 

1.11 Förutsättningar för upphandling ............................................................................. 5 

1.12 Anbudets form och innehåll .................................................................................... 5 

1.13 Ersättning för upprättande av anbud ...................................................................... 5 

2 Utvärdering ......................................................................................................................... 5 

2.1 Offererade priser ......................................................................................................... 5 

2.2 Utvärderingsmodell ..................................................................................................... 5 

3 Övrigt ................................................................................................................................... 7 

3.1 Öckerö Fastighets AB samarbetar med Skatteverket ................................................. 7 

3.2 GDPR ............................................................................................................................ 7 

3.3 Fakturaadress och märkning ....................................................................................... 7 

3.4 Sekretess ...................................................................................................................... 7 

4 Bilagor ................................................................................................................................. 8 

 

  



3 
 

1 Upphandlingsföreskrifter 
 

1.1 Upphandlingsform 

För upphandlingen gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingen görs som 
ett förenklat förfarande  
 

1.2 Upphandlande myndighet 

Upphandlande myndighet är Öckerö Fastighets AB, organisationsnummer 556495-9665. 
Koncernen Öckerö Fastighets AB med dotterbolaget Öckerö Bostads AB och affärsområdet 
Öckerö Nät ägs helt av Öckerö kommun. Koncernen bygger och förvaltar bostäder, lokaler, 
servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur. Koncernen förvaltar 
386 bostadslägenheter motsvarande ca 29 000 kvm och 55 000 kvm lokaler. Nedan benämns 
Öckerö Fastighets AB ”beställaren”. 
 

1.3 Bakgrund av uppdraget och orientering av objektet 

Öckerö kommun har gett bolaget i uppdrag att utreda förutsättningarna för att   
 

1.4 Uppdragets innehåll 

Vi söker en arkitekt som tillsammans med verksamheten och fastighetsägaren ska 
genomföra och dokumentera en förstudie. Solhöjden är ett äldreboende på Öckerö i Öckerö 
kommun idag bestående av ca 90 boendeplatser1.  

 
                                                      
1 Bild från SpatialMap 
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Total lokalyta är ungefär 7 000 kvm och förstudien avser ombyggnation av två av 
äldreboendets avdelningar. Ombyggnationen syftar till att modernisera boendet till dagens 
och framtida krav för äldreboendet. Ändringarna avser i första hand att dagens rum delvis 
saknar tillagningsmöjligheter, att hygienutrymmen är små och att de boendes ordinarie rum 
också är små.  
 
Arkitekten ska med tillgängligt material ta fram ett kostnadseffektivt förslag som lever upp 
till modern äldreboendestandard.  
 

1.5 Optionsmöjlighet 

Grunduppdraget gäller att upprätta förstudie enligt vad som beskrivs i punkt 1.4. Beställaren 
förbehåller sig rätten att efter genomförd förstudie teckna separat avtal om ytterligare 
arbeten såsom bygglovshandlingar, bygghandlingar och andra arkitekttjänster inom ramen 
för tilltänkt entreprenad.  
 

1.6 Bedömt upphandlingsvärde 

Förstudiens upphandlingsvärde beräknas till ca 150-200 tkr. Med tillkommande tjänster 
enligt punkten 1.5 kan totalt upphandlingsvärde kunna uppgå till ca 2 mnkr.  
 

1.7 Avtalstecknande 

Beställaren har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Beställaren förbehåller sig 
rätten att förkasta alla anbud. Innan arbetet påbörjas skall budget upprättas av vinnande 
anbudslämnare vilken ska bekräftas av verksamhetsföreträdare för socialförvaltningen. 
Detta innebär att projektet när som helst kan avbrytas och ersättning för nedlagda 
kostnader utgår då.  
 
För uppdraget gäller ABK09.  
 

1.8 Tidplan 

Bedömd tidplan är: 
 
Slutet av april Budgetförslag överlämnas av vinnande anbudslämnare 
Maj  Uppstart av förstudie 
Augusti  Leverans 
 

1.9 Kontaktperson  

Peter Albinsson, projektchef 
 
Öckerö Fastighets AB 
Box 1046 
475 22  Öckerö 
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Besöksadress Lammholmsvägen 8A. 
Tel: 031-764 56 19. Fax: 031-96 93 62 
E-post: peter.albinsson@ockero.se 
 

1.10 Publicering av förfrågningsunderlag mm 

Bolaget publicerar förfrågningsunderlaget på TendSign.   
 

1.11 Förutsättningar för upphandling 

Följande förutsättningar gäller för upphandlingen. Anbudsgivare skall vara: 

 Registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregistret 
 
Arkitektbyrån skall ha en solid ekonomi vilket av Öckerö Fastighets AB tolkas som att man 
ska ha ett betyg motsvarande minst 40 poäng vid utvärderingstillfället i Credit Safe.  
 

1.12 Anbudets form och innehåll 

Anbud skall lämnas i TendSign senast 2018-04-10. Senaste datum för frågor är 2018-04-03. 
Alla svar publiceras på TendSign. Öckerö Fastighets AB genomför anbudsgenomgång tidigast 
2018-04-11 utan anbudsgivares närvaromöjlighet. 
 

1.13 Ersättning för upprättande av anbud 

Ingen ersättning utgår för upprättande av anbud 

 

2 Utvärdering 
 

2.1 Offererade priser 

Respektive arkitekt ska offerera timpris på löpande räkning på en eller flera kategorier. I 
utvärderingen kommer priser utvärderas på kategorierna huvudansvarig arkitekt och 
handläggande arkitekt. Övriga priser som lämnas ingår ej i utvärderingen men kommer att 
kunna nyttjas efter överenskommelse då avtal tecknas.  
 
Dessutom bör arkitekten bifoga en kort bakgrundsbeskrivning av bolaget och tidigare 
erfarenheter av liknande uppdrag.   
 
För offererad juridisk person (”arkitektbyrån”) skall också minst 2 referenser uppges för 
arbeten som avser ombyggnation av äldre- och eller demensboende de senaste 5 åren.  
 

2.2 Utvärderingsmodell 
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Öckerö Fastighets AB kommer utvärdera inkomna anbud baserat på lämnade timpriser med 
utvärderingskriterier baserat på tidigare erfarenheter.  
 
Utvärdering kommer ske genom att på kategorierna huvudansvarig arkitekt (X) och 
handläggande arkitekt (Y) med en uppskattad volym per kategori (30 timmar för 
huvudansvarig arkitekt och 150 timmar för handläggande arkitekt). För de tre 
anbudslämnare som lämnat lägst genomsnittligt timpris baserat på ovanstående antal 
timmar görs utvärdering genom att avdrag görs på total volym baserat på erhållna 
referensbetyg. 
 
Referenser skall på en skala 1-5 (där 1 är sämst och 5 är bäst) på följande två 
frågeställningar: 
 

 Hur nöjd är du med den slutprodukt som levererades utifrån vad du som beställare 
efterfrågade i form av kvalitet, innehåll och att hålla de tidplaner som beslutats? 

 Hur nöjd är du med den slutprodukt som levererades utifrån att arkitekten kunde 
leverera en kostnadseffektiv lösning? 

 
För varje kategori dras av/eller läggs till följande kronor i utvärderingen: 
 
Betyg 1 + 100 000 kr 
Betyg 2 + 50 000 kr 
Betyg 3 0 kr 
Betyg 4 - 15 000 kr 
Betyg 5 - 25 000 kr 
 
Utvärdering sker enligt beräkningsmall nedan med exempel till höger: 

 
 
Tilldelning av kontrakt sker till den anbudslämnare som erhåller den utvärderingssumman då 
den bedöms ha lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.  
 

Kategori Antal timmar Timpris Exempel

Timpris  för huvudansvarig arki tekt 30 X 1 000 30 000

Timpris  för handläggande arki tekt 150 Y 800 120 000

150 000

Tillägg/avdrag Betyg Exempel

Hur nöjd är du med den s lutprodukt som 

levererades  uti från vad du som bestäl lare 

efterfrågade i  form av kval i tet, innehål l  och att 

hå l la  de tidplaner som bes lutats? 1-5 4 -15 000

Hur nöjd är du med den s lutprodukt som 

levererades  uti från att arki tekten kunde leverera  

en kostnadseffektiv lösning? 1-5 5 -25 000

-40 000

Utvärderingssumma 110 000
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3 Övrigt 

3.1 Öckerö Fastighets AB samarbetar med Skatteverket 

Öckerö Fastighets AB kommer att begära in offentliga uppgifter från Skatteverket om 
skattestatus för sina leverantörer. Det gäller både inför en ny upphandling och löpande 
under avtalets gång. Med uppgifter om skattestatus menas moms- och 
arbetsgivarregistrering, F-skatt, arbetsgivaravgifter för de senaste tre månaderna samt 
uppgift om skatteskuld hos Kronofogden. 
 
Öckerö Fastighets AB förväntar sig att även du som leverantör begär in uppgifter om 
skattestatus för de företag du i din tur anlitar. 
 

3.2 GDPR 

Personuppgifter som insamlas av leverantören eller av dennes samarbetspartner skall 
uppfylla godkända krav av behandling av personuppgifter enligt EUs datalagringsdirektiv 
GDPR (General Data protection Regulation). Överskottsinformation skall inte insamlas, 
nödvändig rensning av personuppgifter skall genomföras och den information som insamlas 
skall godkännas av den enskilde genom de avtal som upprättas av leverantören. Separat 
Personuppgiftsbiträdesavtal kommer att upprättas mellan parterna. 
 
Öckerö Fastighets AB kan vid behov teckna separat personuppgiftsbiträdesavtal med 
vinnande anbudslämnare. 
 

3.3 Fakturaadress och märkning 

Fakturor skall märkas med korrekt märkning som tillhandahålls vinnande anbudslämnare 
med 30 dagars betaltid till: 
 
Öckerö Fastighets AB 
Kund-id LKH1043 
FE 108 
105 69 Stockholm 
 

3.4 Sekretess 

 
Fram till att tilldelningsbeslut meddelats gäller absolut sekretess. I de fall anbudslämnare 
anser att uppgift i anbudsansökan skall sekretessbeläggas även efter tilldelningsbeslut skall 
det anges vilken del eller vilka delar av anbudsansökan som skall omfattas av sekretess. 
Anbudssökanden skall också ange vilken skada som företaget kan lida om uppgiften röjs. 
Önskemål om sekretess kommer att prövas i sak vid varje enskilt tillfälle och någon garanti 
om att sekretess kommer att erhållas lämnas inte av Öckerö Fastighets AB. 
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4 Bilagor 
 

 Behovsbeskrivning upprättad av verksamheten 

 


