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1. Information

1.1 Inledning

1.1.1 Välkommen att lämna anbud
Välkommen att lämna anbud på Transportstyrelsens avrop från Kammarkollegiets ramavtal
Programvaror och tjänster - Systemutveckling - med diarienummer 23.3-5559-17.
 
Läs igenom hela underlaget noga och se till att samtliga frågor är korrekt besvarade och att allt
efterfrågat bevismaterial är bifogat när ni lämnar anbud.

I avropsdokumenten finns frågor som ska besvaras.

1.2 Avropsdokument

1.2.1 Vad vi vill köpa
Avropet avser ett leveransavtal gällande Resurstjänst "agilt team" för utveckling i den migrerade
plattformen VTR/Gunnar, enligt definition och krav i avropsunderlaget.

1.2.2 Innehåll
Avropsdokumenten består av följande delar:     
                         
1 Information 
2. Sekretess och jäv
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3. Upphandlingsprocess och formella krav
4. Krav och kriterier       
5. Kontraktsvillkor

1.2.3 Tillgång till dokumentation m.m.
Kontrollera att ni får tillgång till samtliga dokument enligt ovan och att de fungerar att läsa och (om
aktuellt) skriva i.
 
Vi ber att ni så fort som möjligt underrättar våra kontaktpersoner om det finns oklarheter i underlaget,
om uppgifter i underlaget inte överensstämmer med varandra, eller om våra uppgifter avviker från verkliga
förhållanden. Vi uppskattar om ni även meddelar oss om ni anser att våra ställda krav är onödigt
kostnadsdrivande eller riskerar att hämma konkurrensen i avropet.

1.3 Kontaktuppgifter

1.3.1 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Transportstyrelsen med organisationsnummer 202100-6099.
 
Transportstyrelsens verksamhet ska utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet,
miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer
upp att de efterlevs.

Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och
effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden.

I korthet kan Transportstyrelsens uppdrag beskrivas så här:

Vi utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.
Vi utformar regler och följer upp att de efterlevs genom tillsyn och genom att utfärda tillstånd. Stor
vikt läggs vid att reglerna ska fungera bra för medborgare och näringsliv.
Vi tar in vissa skatter och avgifter inom transportområdet.

Den största delen av verksamheten finns i Norrköping, Borlänge och Örebro och huvudkontoret är
placerat i Norrköping.
 
Läs mer om oss på www.transportstyrelsen.se.

1.3.2 Visma TendSign
Vi använder Visma TendSign som systemstöd, vilket bland annat innebär att ni som anbudsgivare får
meddelande om tillkommande information under anbudstiden, en enkel kommunikationsväg samt ett
smidigt sätt att lämna in anbud.           
          
För tillgång till TendSign krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord får ni direkt genom att göra
en enkel registrering på www.tendsign.com ("Lämna anbud" och "Skapa nytt konto"). Tänk på att
registrera en e-postadress som kontrolleras även vid enskild persons frånvaro, eftersom all
kommunikation i upphandlingen som huvudregel kommer att ske till denna adress.
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Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Frågor eller support om
hanteringen av systemet hanteras bäst av Visma TendSigns support. 

1.3.3 Kommunikation
Vi strävar efter att kontakt i detta avrop i så stor utsträckning som möjligt sker via TendSign för att
säkerställa att ingen information missas och för att möjliggöra att information lämnas till alla
intressenter samtidigt. Kommunikation via TendSign sker till den e-postadress som ni har registrerat.
Det är därför viktigt att ni kan kontrollera denna adress även vid enskild persons frånvaro.
 
Vi ber att ni inte kontaktar Transportstyrelsens anställda eller konsulter utöver de kontaktuppgifter som
anges nedan. 

1.3.4 Ansvarig inköpare
Sara Barsom
010 - 495 65 19
sara.barsom@transportstyrelsen.se

1.3.5 Ersättare
Jenny Bergdahl
010 - 495 60 16
jenny.bergdahl@transportstyrelsen.se      

1.4 Bakgrund
Transportstyrelsen har sedan mitten på 1970-talet haft sina centrala register såsom fordon- och
körkortsregister i en Unisys stordator där de flesta av Transportstyrelsens system skapades. För att
Transportstyrelsen inte skulle hamna i en besvärlig sits gjordes bedömningen 2010-2012 att
Transportstyrelsen måste migrera eller skriva om systemen. Transportstyrelsen valde att migrera
systemen. 
Arbetet genomfördes sedan med stöd av extern expertis tillsammans med Transportstyrelsen. 

Stordatormigreringen som gjordes 2014-2016 är tänkt att fortsätta i flera steg för att komma ur den
migrerade plattformen. I nuläget består en stor del av kodbasen av autogenererad kod men arbete pågår
med utbrytningar. Lösningen är fortfarande en stordator men är nu baserad på .NET med mycket
filhantering, central utskrift, batchkörningar samt ett grafiskt gränssnitt. Vi använder även egenskrivna
integratorer ihop med modern Biztalk.

1.5 Uppdraget
Teamet som avropas kan komma att användas till flera delar inom systemutvecklingen av den migrerade
plattformen. Det kan vara allt ifrån att utveckla onlinetransaktioner till att förfina bygg- och
releaseprocessen. Tekniker som kommer användas är bland annat .NET, Powershell och SQL.
Exempel på områden där stöd kommer att behövas är följande:

Systemutveckling för att undvika teknisk skuld. För denna del behöver vi fler resurser som hjälper
till med utveckling. Vi har här ett  tekniskt ramverk att hålla oss inom.
Operativ hjälp vid leverans och driftsättning.
Avlasta Gunnarcenter, Gunnarcenters roll är att i första hand hjälpa till med kodmönster och tänka
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strategiskt framåt. Nuläget är dock att man jobbar väldigt reaktivt vilket den här resursleveransen
kan avhjälpa.
Möjliggöra utträde ur den migrerade plattformen och i stället ha flera nyutvecklade system.

Teamet som avropas kommer ingå i förvaltningsobjekt EFFSYS (effektiv systemutveckling) och där som
ett team inom Gunnarcenter*.

*) Team som ansvarar för den migrerade plattformen och diverse program och system kring den.

1.5.1 Agil utvecklingsmodell
En grundtanke i agila metoder är att vi vill att arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt vilket innebär att
fungerande delleveranser av funktionalitet sker regelbundet enligt ett schema och att planer och
metoder löpande utvärderas och förbättras. Ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling är vad vi
vill eftersträva genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten
mellan utvecklare och beställare/mottagare. Att tidigt i projektet formulera mål och visioner, istället för
att arbeta mot hårda och detaljerade tekniska krav där den detaljerade kravspecifikationen blir ett
slutresultat av utvecklingsprojektet istället för ett ingångsvärde. Vi anser att med det agila synsättet
oftare löser problem under utvecklingsarbetet genom kommunikation mellan människor snarare än
verktyg och formella dokument under utvecklingsarbetet.

En annan central grundtanke med det agila arbetssättet som vi ser det är att minimera risken för att en
stor del av ett system befinner sig i ett halvfärdigt läge och inte kan leverera nytta. Ett agilt arbetssätt
gör det möjligt för beslutsfattare att få ett bättre underlag inför beslut om att till exempel tillföra
ytterligare resurser till ett projekt.

1.6 Förutsättningar och samverkan
En av grundstommarna för ett effektivt och affärsmässigt samarbete är en god och effektiv samverkan
mellan kund och leverantör. Detta stycke beskriver mer i detalj hur vi avser att arbeta med samverkan
med kommande leverantör av agilt team.

I ett agilt utvecklingsarbete behöver parterna inte i förväg göra en omfattande specifikation utan formen
utvecklas med tiden. Arbetet bryts ner i delar där leveranser sker ofta och förändringar äger rum under
processens gång. Samarbetet mellan parterna värderas högt.

Transportstyrelsen är väl medveten om att ett bra leverantörsteam inte skapas av att man sätter ihop ett
antal resurser, utan att det krävs en arbetsinsats av leverantören för att forma och utveckla sitt team.

Eftersom kompetensbehovet i ett leverantörsteam kan förändras över tid måste parterna löpande under
avtalstiden gemensamt komma överens om vilken kompetens/vilka kompetenser som är aktuell för
teamet.

Sammanfattningsvis utgår samarbete och kvalitetsuppföljning från att det fokuseras på att leverantören
ska leverera ett väl fungerande team, utifrån ett nära samarbete mellan parterna, där arbetet/leveransen
kan anpassas och förändras under processens gång. Det är därför viktigt att leverantören tydligt
beskriver sin förmåga att leverera och följa upp effektiva leverantörsteam.

Viktiga principer för Transportstyrelsen vad gäller hur väl leverantören kan få teamet att leverera och
samarbeta, samt följa upp leverans:
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Leveransförmåga mot tydliga effektmål
Regelbundna uppföljningar mot uppsatta delleveranser
Leverantörens samverkan med kunden i ett partnerskap

Exempel på brister som kan identifieras:

Kompetensbrister
Bemanning
Kvalitetsbrister

Brister i leveransen kan även orsakas av problem i kundens organisation/miljöer och då ska
leverantören påpeka detta eftersom detta ligger utanför leverantörens ansvar.
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