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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

4. Krav och kriterier

4.1 Kravhantering

4.1.1 Obligatoriska krav
I förfrågningsunderlaget förekommer krav som är obligatoriska och delar som är önskvärda
(utvärderingskriterier). Alla obligatoriska krav måste vara uppfyllda för att anbudet ska gå vidare till
utvärdering, medan önskvärda delar är en del av utvärderingen. De senare måste alltså inte vara
uppfyllda för att tilldelas kontrakt.
 
Observera dock det som sägs nedan om lägstanivå i utvärdering som obligatoriskt krav.

4.1.2 Lägstanivå vid utvärdering
Observera att det i samband med vissa utvärderingskriterier återfinns obligatoriskt krav på att minst viss
poäng uppnås för att anbudet ska kunna tilldelas kontrakt. Detta beskrivs då specifikt i samband med
beskrivningen av kriteriet.

4.1.3 Tidpunkt för kravuppfyllnad
Om inte annat särskilt anges i anslutning till ett krav ska kravet vara uppfyllt senast vid tiden för
anbudslämnande.

4.2 Beskrivning av krav och kriterier

4.2.1 Resurstjänst - Team  
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Anbudsgivaren ska erbjuda ett resursteam för utveckling i den migrerade plattformen VTR/Gunnar enligt
beskrivning i denna avropsförfrågan.

Leverantören bekräftar att offererat resursteam kommer att utföra tjänsten i enlighet
med beskrivningar och krav i avropsförfrågan.

Ja/Nej. Ja krävs

4.2.2 Säkerhetsklassat uppdrag  

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Konsulterna i teamet som vinner avropet kommer att genomgå
en säkerhetsprövning med registerkontroll.

Bekräfta att konsulterna godkänner ovanstående säkerhetskrav.

Ja/Nej. Ja krävs

4.2.3 Säkerhetsskyddsavtal
Till avropsförfrågan är bifogat ett Säkerhetsskyddsavtal. Detta avtal, med eventuella justeringar beroende
på slutliga förhållanden och omständigheter, ska tecknas mellan vald leverantör och Transportstyrelsen
och kopplas till avropsavtalet. Vi ber att ni observerar att detta avtal är framtaget för att motsvara lagkrav
och det finns inga eller små möjligheter att ändra på innehållet eller de krav och villkor som avtalet
innehåller.

Bekräfta att leverantören godkänner ovanstående krav på säkerhetsskyddsavtal.

Ja/Nej. Ja krävs

4.2.4 Stationeringsort  

Teamet ska arbeta i Transportstyrelsens lokaler i Örebro.

Bekräfta att teamet kommer att arbeta i Örebro.

Ja/Nej. Ja krävs

4.2.5 Omfattning och uppdragsstart  

Omfattning och volym för området är budgeterat till ca 8000 timmar per 12 kalendermånader, baserat på
en snittbemanning på fem (5) resurser, faktisk budget kan både bli större och mindre.

Beroende på utfall av satsningen eller utifrån förändrade förutsättningar för leveransområdet kan det bli
aktuellt att skala upp det befintliga leverantörsteamet för att inte tappa leveranskapacitet och undvika
merarbete och försvårad överlämning/erfarenhetsspridning med att avropa ett nytt team.

Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt efter tecknat avtal, med hänsyn tagen till krav på
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säkerhetsprövning och säkerhetsskyddsavtal. Det innebär att säkerhetsprövningen måste vara klar
innan uppdraget kan påbörjas.

Bekräfta att förutsättningarna för omfattning och uppdragsstart accepteras.

Ja/Nej. Ja krävs
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4.2.6 Krav på resurskompetenser  

Leverantörsteamet ska ha kompetens och erfarenhet av systemutveckling inom .NET enligt kraven
nedan (4.2.7 samt 4.2.8).

Teamet ska vara självorganiserade, följa Transportstyrelsens uppsatta agila principer samt använda
relevanta agila metoder.

Transportstyrelsen behöver få information om det tänkta teamets initiala medlemmar (namn, utbildning,
tidigare uppdrag och kompetens).

Transportstyrelsen uppskattar inledningsvis behovet till fem (5) systemutvecklare, men behovet kan
komma att ändras under avtalstiden.

a. Redovisa efterfrågade uppgifter för leverantörsteamets fem (5) initiala medlemmar
med kompetensförteckning, i vilken det framgår hur de uppfyller kravställda
kompetenser och erfarenheter.

Fritext

b. Kravet på resurskompetenser är uppfyllt.

Ja/Nej. Ja krävs

 

4.2.7 Kompetensnivåer  

Teamet ska ha minst en utvecklare som uppfyller kraven på kompetensnivå 3 och som fungerar som
sammanhållande teamledare. Övriga medlemmar i teamet ska som minst uppfylla kraven på
kompetensnivå 2.

Kompetensnivå 3

Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet – är en förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4–8 år inom
aktuell roll.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
Självständighet – kan arbeta självständigt.

Kompetensnivå 2

Kunskap – har utbildning inom aktuell roll, viss svårighetsgrad.
Erfarenhet – har deltagit i utförandet av ett flertal liknande uppdrag. Nivån uppnås normalt efter 1-3 år
inom aktuell roll.
Ledning – kräver arbetsledning.
Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter.

a. Bekräfta att krav på kompetensnivå enligt ovan är uppfyllt.

Ja/Nej. Ja krävs
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b. Ange namn på konsult som ska fungera som teamledare samt beskriv konsultens
kompetens och erfarenhet för kravuppfyllnad av kompetensnivå 3.

Fritext

4.2.8 Erfarenhet och kompetens  

Samtliga medlemmar i teamet ska uppfylla erfarenhetskraven nedan förutom vad gäller erfarenhet av
Powershell-utveckling där minst en i teamet ska ha den erfarenheten:

Minst 1 års erfarenhet av Microsoft .NET
Minst 1 års erfarenhet av C#
Minst 1 års erfarenhet av SQL Server eller annan relationsdatabas
Erfarenhet av agil systemutveckling
Erfarenhet av att ha jobbat i Visual Studio
Erfarenhet av Powershell-utveckling

Bekräfta att kravet på erfarenhet och kompetens enligt ovan är uppfyllt.

Ja/Nej. Ja krävs

4.2.9 Agil utveckling och självledarskap  

Leverantören ska kunna bemanna Leverantörsteamet med förmåga inom agil utveckling och
självledarskap som omfattar:

erfarenhet av agil utveckling i team
att vara självgående
att vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande
en stark samarbetsförmåga
att ta ansvar för förbättringsarbete och bidra i vad som är prioriterat
erfarenhet av en komplex utvecklings- och testmiljö med många systemintegrationer
att bidra till att teamet har korrekt kompetens och kapacitet
att ha förmåga att tolka och bidra till önskade effekter och affärsnytta

Bekräfta att kravet på förmåga, kompetens och erfarenhet inom agil utveckling och
självledarskap enligt ovan är uppfyllt.

Ja/Nej. Ja krävs

4.2.10 Kvalitetssäkring  

Leverantören ska ha en organisation som säkerställer en hög kvalitet i det aktuella uppdragets
genomförande. Uppdraget ska utföras med tillförlitlighet och utan sådana avbrott som kan vara till skada
för uppdragets genomförande. För att främja hög kvalitet, säkerhet och service gäller följande krav under
hela avtalsperioden:

Avvikelse från avtalade villkor ska alltid överenskommas och dokumenteras mellan parterna.
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System för rapportering av avvikelser och mottagning av reklamationer samt redovisning ska
finnas.
Avvikelser ska analyseras och förbättringsåtgärder föreslås.
Leverantören ska svara för att personalen ges fortlöpande och adekvat utbildning för sitt arbete.
Leverantören ska ombesörja byte av konsult efter överenskommelse med Transportstyrelsen.
Leverantörens team ska arbeta nära angränsande team och enskilda kompetenser kan även
komma att ingå i eller stödja i dessa om det krävs för att förstärka tillfälligt. Detsamma gäller
omvänt - att personal eller konsulter från angränsande team kan komma att ingå i teamet.
Härtill ska leverantören ha förmåga att kvalitetssäkra utfört arbete och kod så att den följer god
standard och håller hög och långsiktig förvaltningsbarhet.

Uppföljning på uppdragsnivå

Uppföljning på uppdragsnivå ska preciseras i samband med beställningen och utvärdering av insatsen
ska göras.

Bekräfta att förutsättningarna för kvalitetssäkring accepteras.

Ja/Nej. Ja krävs

4.2.11 Utökad erfarenhet och kompetens

4.2.11.1 Stordatorteknik  

Mervärde ges om en eller flera team medlemmar har erfarenhet av utveckling med stordatorteknik.

a. Beskriv hur kriteriet är uppfyllt, eller ange "inte aktuellt" i fritextfältet.

Fritext

b. Kriteriet, erfarenhet av stordatorteknik, är uppfyllt.

Ja/Nej. Ja önskas

  1.350.000 SEK

4.2.12 Arbetssätt

4.2.12.1 Säkerställa full produktivitet  

Leverantören ska ha ett väl etablerat arbetssätt för att kunna garantera/säkerställa full produktivitet i det
för uppdraget aktuella leverantörsteamet (oavsett enskilda konsulters frånvaro).

Beskriv hur ni avser att utföra uppdraget, med särskild fokus på:

Hur ni arbetar med bemanningen för att tillgodose Transportstyrelsens behov av leverantörsteam.
Hur ni arbetar kostnadseffektivt vid etablering och nedskalning av leverantörsteamet.
Hur ni vid utbyte av resurser inom teamet säkerställer utbildning och överlämning till ny personal
för att säkerställa produktivitet.
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Hur ni stimulerar, följer upp och rapporterar produktivitet och säkerställer rätt förmågor i
leverantörsteamet.

Transportstyrelsen kommer att bedöma:

Beskrivning av etablerat arbetssätt (tydlighet och relevans för Transportstyrelsen)
Resursplanering
Riskidentifiering och riskhantering

a. Beskriv ert arbetssätt för att säkerställa full produktivitet.

Bifogad fil

b. Transportstyrelsens bedömning av leverantörens
beskrivning av arbetssätt för att säkerställa full produktivitet

Fasta svarsalternativ. Väl godkänd (3.375.000 SEK), Godkänd (1.687.500 SEK),
Inte godkänd (0 SEK)

   3.375.000 SEK

4.2.12.2 Bedömning av kriterium
Väl godkänd
Den sammanlagda bedömningen visar att leverantören på en utmärkt nivå uppfyller kriteriets värden och
ger ett mervärde för Transportstyrelsen. Leverantörens beskrivningar är mycket tydliga och har stor
relevans för Transportstyrelsen.

Godkänd
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudssökanden i huvudsak uppfyller kriteriets värden och
ger ett visst mervärde för Transportstyrelsen. Leverantörens beskrivningar är tydliga och har viss
relevans för Transportstyrelsen. Beskrivningen har några få brister av mindre betydelse.

Inte godkänd
Den sammanlagda bedömningen visar att leverantörens beskrivningar till viss del uppfyller kriteriets
värden, dock med bristande kvalitet. Leverantören beskriver till viss del det som efterfrågats, men
beskrivningen har ett antal brister.
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4.3 Intervju
Konsult/konsulter kan komma att kallas till intervju för verifiering av kravuppfyllnad. Eventuella intervjuer
är planerade till den 3 och 5 mars i Örebro. Det är viktigt att konsulterna är tillgängliga de angivna
datumen. Vid intervjun kommer konsulterna att muntligen få beskriva sin erfarenhet utifrån de ställda
kraven i avropsförfrågan. Intervjun beräknas ta ca 30 - 45 min.

4.4 Pris  

Ange pris per timme för de efterfrågade kompetensnivåerna. Observera att de angivna värdena för
omfattning endast är en uppskattning av behovet, som kan komma att både minska och öka.
Transportstyrelsen garanterar inte några volymer.

Ange pris per timme för efterfrågade kompetensnivåer i teamet

Prismatris. 2 rader

 100%

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Systemutveckling nivå 3 4 800 timme

Systemutveckling nivå 2 19 200 timme
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