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UPPHANDLING AV KONSTNÄRLIG GESTALTNING  

 

Midsommarkransens grundskola 
Skolans entréer 
 

Upphandlande myndighet: Stockholm konst   |   Org.nr.: 212000-0142 

Upphandlingsobjekt: Skissuppdrag med option på beställning av utförande av gestaltningsprojekt 

Upphandlingsform: Öppet förfarande, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU, 2016:1145) 

Upphandlare: Maria Svallfors    |   e-post: maria.svallfors@stockholm.se 

Inlämning av skiss, preliminärt: 2021-03    |    Slutfört gestaltningsuppdrag: 2022 

Sista anmälningsdag för att delta i upphandlingen: 2020-11-13 

 

 

 

Upphandl ingens  förutsättningar  

Du som är yrkesverksam konstnär kan delta i upphandling av uppdraget att utföra ett skissuppdrag.  

Upphandlingen syftar till att tilldela en konstnär a] skissuppdrag och b] gestaltningsuppdrag.  

 

Upphandl ing sprocessen 

Upphandlingen avser skissuppdrag och eventuell beställning av gestaltningsuppdrag: 

 

a. Annonsering av gestaltningsprojektet och dess förutsättningar. 

Anmälan om deltagande i upphandling för uppdraget att utföra skissuppdrag inlämnas. 

Utvärdering av inkomna anmälningar. 

Tilldelning av skissuppdrag. 

Skissavtal tecknas. 

 

b. Utvärdering av skissförslaget. 

Om skissförslaget är godkänns kan avtal om genomförande av gestaltningsuppdraget tecknas. 

Beställning av gestaltningsuppdrag. 

 

 

A l lmänna krav 

Du som deltar i upphandlingen måste uppfylla ett antal obligatoriska krav. Du ska:  

- Vara yrkesverksam konstnär 

- Ha genomgången konsthögskola alt. varit verksam konstnär i minst 5 år 

- Ha erfarenhet av konstnärligt uppdrag i offentlig miljö (platsspecifikt verk, utställning etc.) 

- Vara registrerad för F-skatt när uppdraget ges alt. fakturerar via faktureringsbolag. 

- Inte vara föremål för konkursansökan. 
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För att din anmälan ska vara giltig måste den:  

- Vara fullständigt ifylld och skriven på svenska 

- Innehålla bilder på arbetsprov/referensprojekt, enligt nedan 

Observera att samtliga bifogade filer ska vara sparade i pdf-format. 

 

 

Kreat iv  förmåga och kapa cite t  

Din anmälan ska sammantaget visa på kreativ förmåga samt kapacitet att hantera/förhålla sig till en specifik kontext. 

Redovisning av tre konstnärliga gestaltningsprojekt som är sparade i tre separata pdf-filer ska bifogas Din anmälan. Respektive 

fil ska innehålla: 

1. Bilder på konstverket 

2. Kort beskrivning av respektive projekt 

3. Uppgift om när och var verket uppfördes alt. utställningen ägde rum 

Referensprojekt får inte vara äldre än tio år. 

Observera att respektive pdf-fil inte får vara större än 2 Mb. 

 

 

Utvärder ing  

Inkomna ansökningar utvärderas av representanter från Stockholm konst, konstprojektledare och byggprojektet. Den 

konstnär som uppfyller de allmänna kraven och enligt utvärderingen har de bästa konstnärliga kvalifikationerna kommer att 

tilldelas skissuppdraget och har möjlighet att gå vidare till steg b], dvs. utförande av gestaltningsuppdrag.  

 

Referensprojekt bör visa på en kreativ förmåga och kapacitet samt en konstnärlig inriktning som överensstämmer med 

gestaltningsuppdragets övergripande syfte och förutsättningar. Följande kriterier bedöms: 

 

1. Erfarenhet av att arbeta platsspecifikt i det offentliga rummet. 

2. Verkshöjd – ett säreget och unikt, samtida uttryck. 

3. Förmåga att genomföra ett konstnärligt gestaltningsuppdrag utifrån de förutsättningar och det sammanhang som 

Midsommarkransens grundskola utgör. 

4. Teknisk skicklighet och/eller finess. 

 

 

Ersät tn ing 

Arvode, skissuppdrag: 60 000 SEK exkl. moms. 

Kontraktsvärde vid ev. gestaltningsuppdrag: ca 2 400 000 SEK exkl. moms. 

 

 

Avta len 

Avtal för utförande av skissförslaget tecknas med den konstnär som bedöms vara mest lämpad för uppdraget.  

Skissförslaget ska utgå från förutsättningarna för gestaltningsuppdragens utförande och innebär en möjlighet till beställning 

av att utföra gestaltningsuppdraget. Det betyder att skissuppdraget inte per automatik medför genomförande av 

gestaltningsuppdrag. Beslut om beställning av gestaltningsuppdraget fattas således efter det att skissförslaget har blivit 

utvärderat och godkänt. 
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Sekretess  

Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas, enligt lag, av absolut sekretess tills dess att upphandlingen är avslutad. Därefter 

blir samtliga dokument som ingår i upphandlingen i regel offentlig handling.  

 

Önskar Du att uppgifter i din anmälan ska sekretessbeläggas?  

I så fall ska detta anges på ansökningsblanketten, tillsammans med en beskrivning av vilka uppgifter samt vilken skada du 

riskerar att lida om dessa uppgifter röjs. Eftersom sekretessprövning inte kan göras i förväg, kan inte heller några garantier 

om sekretess lämnas. Finns det något i ditt inlämnande som du vill sekretessbelägga ska detta anges i ansökningsformuläret. 

 

 

 

Frågor  och för ty dl iganden  

Eventuella frågor om upphandlingen ställs via e-post till ansvarig upphandlare hos Stockholm konst, senast 10 dagar före 

ansökningstidens utgång. Svar kommer att publiceras på Stockholm konsts hemsida: 

https://www.stockholmkonst.se/utlysningar/    

senast 5 dagar innan ansökningstidens utgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphandl ingsprocessen –  en  ungefär l ig  t idpla n 
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