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2. Kravspecifikation

2.1 Kravspecifikation

2.1.1 Uppdragsbeskrivning  

Skolverket vill avropa en konsult, på heltid. Uppdraget utförs i Skolverkets lokaler. Konsulten kommer
att arbeta på avdelningen för verksamhetsutvecklingsstöd, på enheten för infrastruktur och plattform.

Uppdraget:

Skolverket söker en operativ driftkoordinator som i rollen ska samordna ledning och styrning av
tjänsteleveranser enligt ett strukturerat arbetssätt. Konsulten behöver koordinera och ha kontroll på
dom externa it-driftleverantörerna samt hantera inkommande och utgående ärenden och dialoger
korrekt, oavsett om det är från projekt eller systemförvaltning, inom eller utom Skolverket. Rollen
innebär många kontakter både externt och internt på Skolverket därför ska konsulten behärska svenska
språket i tal och skrift.

Arbetsuppgifter:

Följa upp och övervaka driftleveranser som är tecknade med våra externa driftleverantörer.
Att tekniska frågor och krav som inkommer utreds och besvaras snabbt och professionellt.
Koordinera inkomna driftärenden. Hanterar inkomna kund-/verksamhetsärenden.
Hantera servicefönster.
Delta i ’Tekniskt råd’
Koordinera driftaktiviteter och ärenden så att arbetet drivs framåt i utpekade projekt och uppdrag.
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Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.1.2 Obligatoriska krav på konsultens kompetens och erfarenhet  

Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av:

a. arbete med operativ förändringshantering
b. koordinering av drift- och infrastrukturärenden
c. arbete med att samordna servicefönster för drift- och infrastruktur
d. att samverkat med driftleverantörer
e. arbetat med samplanering av tekniska leveranser

Anbudsgivaren ska bifoga CV för den offererade konsulten. I CV ska det tydligt framgå att ska-krav ovan
avseende erfarenhet och kompetens uppfylls.

Ska-krav ska redogöras för vid intervju.

Hur arbetet bedrivs bestäms i samråd med Skolverket vid uppdragets start och under arbetets gång.

a. Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Namn och kontaktuppgifter för konsult:

Fritext

c. Bifoga CV för konsulten

Bifogad fil

d. Ange var i CV informationen finns där det framgår att krav a-e uppfylls.

Fritext

2.1.3 Tilldelningskriterier 1 - Konsultens erfarenhet och kompetens
Konsulten bör:

a. ha god kunskap om mekanismer för hantering av drift och infrastruktur
b. ha erfarenhet av samverkan med projekt och uppdrag för it-utveckling

Krav a-b ska beskrivas i nedan angivet fält samt med hänvisning till vilket/vilka uppdrag i CV som
erfarenheten avser. 

Arbetet förutsätter att konsulten är lätt att samarbeta med. Då arbetet innebär många kontakter, lägger
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vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Kriterierna kommer att utvärderas baserat på CV/beskrivning och intervju.

Konsultens längd och bredd på erfarenhet, dvs hur många år och hur många uppdrag kommer
Skolverket att bedöma enlighet med avsnitt 3.5. 

a. Beskriv konsultens erfarenhet och kompetens avseende krav A samt hänvisa till
uppdrag i CV

Fritext

b. Uppfylls konsultens erfarenhet och kompetens avseende krav a.

Fasta svarsalternativ. Mycket gott mervärde (200 SEK), Gott mervärde (134 SEK), Inget
utmärkande mervärde (66 SEK), Inget mervärde (0 SEK)

  200 SEK

c. Beskriv konsultens erfarenhet och kompetens avseende krav B samt hänvisa till
uppdrag i CV

Fritext

d. Uppfylls konsultens erfarenhet och kompetens avseende krav b.

Fasta svarsalternativ. Mycket gott mervärde (200 SEK), Gott mervärde (134 SEK), Inget
utmärkande mervärde (66 SEK), Inget mervärde (0 SEK)

  200 SEK

2.1.4 Tilldelningskriterier 2 - Referens  

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.
Referensen får vara maximalt tre år gammal från sista anbudsdag.

För att säkerställa att offererad konsult är verksam inom det område som efterfrågas i detta avrop ska
anbudsgivaren i fritext beskriva uppdraget/uppdragen konsulten utfört.

Referenten ska kunna intyga att uppdrag genomförts enligt avtal och att konsulten är noggrann, effektiv
och kommunikativ, ha god initiativ- och samarbetsförmåga och att denne i övrigt genom sina personliga
egenskaper bedöms vara lämplig för rollen.

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.

Bedömning görs enligt avsnitt 3.5.
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a. Ange kontaktperson till referenten

Fritext

b. Beskriv uppdraget och omfattning

Fritext

c. Uppfylls konsultens erfarenhet och kompetens avseende krav d.

Fasta svarsalternativ. Mycket gott mervärde (200 SEK), Gott mervärde (100 SEK), Inget
mervärde (0 SEK)

  200 SEK

2.1.5 Kvalificerande intervju - konsultens kompetens, erfarenhet och
lämplighet
Skolverket kommer att kalla de konsulter som uppfyller samtliga obligatoriska krav till en kvalificerande
intervju. Intervjun syftar till att styrka ska-kraven, styrka och fastställa uppfyllande av bör-krav samt
bedöma konsultens lämplighet i arbetsgruppen.

Kvalificerande intervju genomförs preliminärt 8-10 juni 2020, eller enligt överenskommelse. Intervju
kommer genomföras i antingen i Skolverkets lokaler vid Svetsarvägen 16, Solna eller via
skype/videokonferens. Konsult ska vara tillgänglig för intervju dessa datum om inget annat är
överenskommet.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.1.6 Start av uppdraget  

Konsulten ska påbörja arbetet i mitten av augusti enligt överenskommelse med Skolverket.

Uppdraget inleds med ett uppstartsmöte där Skolverket introducerar uppdraget och besvarar eventuella
frågor från leverantören. 

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.1.7 Lagar  

Konsulterna ska vid genomförandet av detta uppdrag följa samtliga för uppdraget relevanta direktiv,
lagar, förordningar och andra bestämmelser.
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Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.1.8 Kommunikation  

All kommunikation mellan parterna i detta uppdrag ska ske på svenska.

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.1.9 Pris
Pris för konsult ska anges per timme, i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt, och inkludera
samtliga kostnader förenade med uppdraget.

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

Ange pris/timme för konsult

Prisfält

 Kvartalsvis 
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