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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 Uppfyllnad/Acceptans av krav
Samtliga krav i kap. 2 nedan ska uppfyllas/accepteras.

Uppfylls/accepteras samtliga krav i kap. 2 nedan?

Ja/Nej. Ja krävs

2.2 Beskrivning av uppdrag

2.2.1 Genomlysning av projekt för verksamhetssystem  

Skolinspektionen genomför för tillfället ett projekt för att ta fram ett nytt it-stöd för de ärendeflöden som
finns inom myndigheten. It-stödet är baserat på en standardplattform och uppdraget genomförs av en
huvudsaklig leverantör men med insatser från befintlig förvaltning.

Projektet har haft flera projektledare och Skolinspektionen har beslutat sig för att genomföra en
genomlysning av projektet för att säkerställa god projektstyrning och leverans och har därför behov av
en konsult avseende projektledning för att genomföra genomlysningen och föreslå eventuella
förbättringar.

Planering och genomförandet av uppdraget ska ske i samråd med Skolinspektionen.
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Resultatet av genomlysningen ska levereras i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation
för Skolinspektionen.

Startdatum: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Skriftligt överlämnande av rapport till Skolinspektionen: senast 2020-09-15
Muntlig rapport för Skolinspektionen: 2020-09-22
Slutdatum: 2020-10-01

Uppskattad total tid för uppdraget: 120-160 timmar exkl. eventuell förlängning. I det fall
Skolinspektionen behöver förlänga uppdraget uppskattas förlängningen att omfatta upp till max 80
timmar. 

Pris ska anges som löpande räkning och faktureras mot faktiska timmar som ska godkännas av
Skolinspektionen i förväg.

Uppdraget kan ske på distans.

2.2.2 Krav på konsult  

Offererad konsult ska vara på minst nivå 4 och uppfylla krav på erfarenheter och kunskap:

It-projektledarerfarenhet, minst 10 år
Erfarenhet av att leda och genomföra projekt inom offentlig sektor, gärna myndighet
Erfarenhet av genomlysning av projekt
Mycket god erfarenhet av komplexa it-projekt som omfattar utveckling baserat på en
standardplattform 
Erfarenhet av att driva projekt med agil utveckling
Mycket god erfarenhet att dokumentera projekt  
Mycket god erfarenhet av att presentera resultat av projekt/uppdrag (presentationsteknik)
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska (tal och i skrift)

Konsult ska finnas tillgänglig för att omgående efter avtalstecknande påbörja uppdraget.

För att verifiera att konsult uppfyller ställda krav ska CV bifogas till anbudet. CV ska tydligt visa på att
krav uppfylls, gärna med hänvisning till/tydligt markerat var uppfyllande av krav kan utläsas.

Offererad konsult ska genomföra uppdraget.

a. Bifoga CV för offererad senior konsult

Bifogad fil

b. Uppfyller seniorkonsult ställda krav?

Ja/Nej. Ja krävs

 

2.2.3 Referensuppdrag
För att säkerställa att offererad konsult är verksam inom det område som efterfrågas i detta avrop ska
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leverantören lämna en beskrivning av sammanlagt två referensuppdrag som konsulten genomfört med
tillfredsställande resultat. Exempel på vad som avses med efterfrågat område är projektledning av
uppdrag avseende genomlysning för kvalitetssäkring av projekt.

Uppdragen ska vara genomförda av offererad konsult under 2018 eller senare. Skolinspektionen
kommer att kontakta angivna referenter för att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta samt att
uppdrag genomförts med tillfredsställande resultat. Som bevis för att ovan ställda krav uppfylls ska
leverantören bifoga en beskrivning av referensuppdragen med följande innehåll:

Beskrivning av referensuppdraget och levererade tjänster
Tidsperiod
Namn på referent med aktuella kontaktuppgifter

Referenten ska vara vidtalad och kunna svara på frågor under period 7/7 - 9/7 2020.

Referens
Skolinspektionen kommer att kontakta leverantörens referens nr 1 och 2 och utvärdera dessa enligt
nedan. Skolinspektionen förbehåller sig också rätten att, ifall anbudsgivaren varit leverantör åt
Skolinspektionen (de senaste tre åren), byta ut en av anbudsgivarens referenser mot en intern referens
och utvärdera denna. 

Skolinspektionen kommer att kontakta referenterna och låta dessa, avseende det refererade uppdraget,
besvara följande frågor:

a. Hur väl fungerade samarbetet med konsulten?
b. Hur väl levererade konsulten uppdrag enligt överenskommen tid? 
c. Hur väl levererade konsulten uppdrag avseende kvalitet?
d. Skulle referenten utifrån resultatet av det refererade uppdraget vilja anlita konsulten igen?

A-C kommer att utvärderas enligt följande skala:

5 poäng - Mycket väl 
4 poäng - Väl 
3 poäng - Ok 
2 poäng - Mindre bra 
1 poäng - Dåligt 

D kommer att utvärderas enligt följande skala:

5 poäng - Ja 
0 poäng - Nej

Maximal poäng är 20 per referens, totalt 40. Varje poäng motsvaras av ett avdrag om 1000 SEK

a. Referensuppdrag 1 Beskrivning av referensuppdraget och levererade tjänster

Fritext
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b. Referensuppdrag 1 Tidsperiod

Fritext

c. Referensuppdrag 1 Namn på referent med aktuella kontaktuppgifter

Fritext

d. Referensuppdrag 2 Beskrivning av referensuppdraget och levererade tjänster

Fritext

e. Referensuppdrag 2 Tidsperiod

Fritext

f. Referensuppdrag 2 Namn på referent med aktuella kontaktuppgifter

Fritext
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2.2.4 Kommunikation  

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

2.2.5 Uppstartsmöte  

Antagen leverantör ska medverka på uppstartsmöte vid/efter tecknandet av Kontrakt. Mötet kommer att
ske digitalt.

Skolinspektionen är sammankallande till mötet och bestämmer i samråd med leverantören om lämpligt
datum och tid.

2.3 Pris  

Pris ska anges som pris per timme i SEK, exklusive mervärdesskatt för löpande räkning för efterfrågad
tjänst. Prisuppgifterna som offererats i avropsförfrågan är fasta under hela avtalsperioden inkl. eventuell
avtalsförlängning.

Priset är baserat på maximalt uppskattade antal timmar exkl. eventuell förlängning. Pris per timme
gäller även vid eventuell förlängning.

I övrigt gäller vad som anges i Allmänna villkor 11.2 Pris

Ange pris

Prismatris. 1 rader

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Pris per timme i SEK, exklusive mervärdesskatt 160 timmar
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