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Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

2. Kravspecifikation

2.1 Beskrivning av uppdraget
Skolverket vill avropa en senior Java-utvecklare med inriktning på säkerhet, på heltid. Uppdraget utförs i
Skolverkets lokaler.  Konsulten kommer att arbeta på avdelningen för verksamhetsutvecklingsstöd,
inom enheten för Infrastruktur och plattform. 

Konsulten bör vara drivande och ha god samarbetsförmåga samt vara initiativtagande.

Skolverkets IT-miljö består bl.a. av - fysiska servrar och virtuella servrar i VMware och Oracle
PCA (Oracle Private Cloud Appliance), Debian Linux, Oracle Linux, Windows-server, Oracle DB,
MySQL, Mongo DB, MS SQL, Exchange, SOA-arkitektur (Service Oriented Architecture), Puppet
Enterprise, OP5

2.2 Tillgänglighet  

Konsult som anbudsgivaren har angivit i anbudet ska finnas tillgängliga vid avtalsstart till 2020-12-31.  

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.3 Inplanerade intervjuer 2020-02-24--2020-02-26
Vi önskar träffa kandidater för att kvalitetssäkring av kraven och har därför avsatt tid under 2020-02-24-
-2020-02-26. Offererade konsulter ska därför finnas tillgängliga för en personlig intervju under denna
tidsperiod hos Skolverket eller enligt överenskommelse med Skolverket.
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Skolverket kommer endast att kalla de anbudsgivare som uppfyller samtliga ska-krav till intervju. Ska-
krav och bör-krav ska styrkas av CV samt verifieras och utvärderas vid intervju.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.4 Kompetens (ska-krav)   

Konsulten ska uppnå minst nivå 3-4 i ramavtalets kompetensnivå. Konsulten ska kunna arbeta 100%
med uppdraget på plats i Skolverkets lokaler i Solna under den definierade uppdragsperioden 2020-03-
10 - 2020-12-31 

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet på senior konsultnivå (dvs. minst 4 års erfarenhet där så är
tillämpligt) av:

Springboot Security
SAML 2.0 och 1.1
REST och SOAP

Skolverket kommer endast att kalla de anbudsgivare som uppfyller samtliga ska-krav till intervju. 
Anbudsgivaren ska bifoga CV för den offererade konsulten. I CV ska det tydligt framgå att ska-krav ovan
avseende erfarenhet och kompetens uppfylls. 

a. Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

b. CV bifogas här

Bifogad fil

2.5 Utvärderingskriterie nr 1
Konsulten bör ha:

1. Konsulten bör ha god kompetens inom LDAP och AD
2. Konsulten bör ha god kompetens inom byggsystemet Maven
3. Konsulten bör ha god kompetens inom Micro Services

Kriterierna kommer att utvärderas baserat på CV och intervju enligt metod och skala enligt kap.
utvärdering.

a. 1. Beskriv hur kravet uppfylls av konsulten eller hänvisa till CV

Fritext
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b. 2. Beskriv hur kravet uppfylls av konsulten eller hänvisa till CV

Fritext

c. 3. Beskriv hur kravet uppfylls av konsulten eller hänvisa till CV

Fritext

2.6 Utvärderingskriterie nr 2, 1 referensuppdrag
Den konsult som är ansvarig för att genomföra uppdraget ska lämna referenser på ett (1) tidigare
genomfört likvärdigt uppdrag där denne haft motsvarande roll som efterfrågas i detta avrop. Arbetet
förutsätter att konsulten är lätt att samarbeta med. Då arbetet innebär många kontakter, lägger vi stor
vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktperson, kort beskrivning av uppdraget och omfattning ska anges. Kontaktpersonen ska vara
kontaktad av leverantören och beredd att ge referens åt konsulten inom 3 arbetsdagar efter intervjuer.
Om Skolverket inte kommer i kontakt med referenten inom denna tid, kommer inget mervärde att ges
på detta kriterie.

Beskriv ett referensuppdrag kortfattat, inkl. ungefärligt antal timmar, och ange
kontaktuppgifter till referent med namn, e-post och telefonnummer.

Fritext

2.7 Lagar
Konsulterna ska vid genomförandet av detta uppdrag följa samtliga för uppdraget relevanta direktiv,
lagar, förordningar och andra bestämmelser.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.8 Avropspris  

Priset ska lämnas som ett timpris för konsulten. Priset ska vara angivet i svenska kronor (SEK)
exklusive mervärdesskatt (moms) samt inkluderar alla kostnader som är förenat med uppdraget.

För att utvärdering av lämnat pris ska kunna genomföras ska de priser som begärts, lämnas utan reser-
vationer, ändringar eller tillägg.

Lämnat avropspris/tim

Prisfält

 Kvartalsvis  100%
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