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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

3. Utvärdering

3.1 Utvärdering av anbud

3.1.1 Utvärderingsprincip
Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till bästa förhållande mellan
pris och kvalitet (16 kap. 1 § LOU) tilldelas kontrakt.

3.1.2 Utvärderingsmodell
Skolinspektionen använder en mervärdesmodell för detta avrop. Varje kvalitetskriterium tilldelas ett
värde som dras av på priset.

3.1.3 Anbudspris
Anbudspriset räknas automatiskt fram under punkt 2.3 Pris.

3.1.4 Justerat pris
Justerat pris = anbudspris - värdet av utvärderingskriterierna, dras av med summan som fås fram av att
antal poäng för referenser (samtliga) multipliceras med 1000 SEK per kriterie enligt följande formel:

Justerat pris = Totalsumma enl. prismatris - (totalt antal poäng för referenser x 1000 SEK). Se exempel
i punkt 3.1.6.
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3.1.5 Vinnande anbud
Anbud som uppfyller samtliga ställda krav och har lägst justerat pris vinner avropet. För det fall att två
anbud eller fler skulle uppvisa samma lägsta justerade pris vinner den leverantör som har högst
prisavdrag avseende kvalitet. Om det fortfarande inte går att skilja anbuden åt kommer
Skolinspektionen att använda lottdragning. Lottdragning kommer då att förrättas i myndighetens lokaler
av tre (3) medarbetare på myndigheten. Lottningen kommer att protokollföras.

3.1.6 Exempel
Leverantör A har ett totalpris enligt 2.3 Pris om 300 000 kr.

De får 30 poäng i utvärderingen av referensER. Det innebär att anbudsgivaren får följande justerat pris:

300 000 SEK - (30 X 1000 SEK) = 270 000 SEK
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