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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 Uppdragsbeskrivning  

Skolverket önskar avropa en (1) senior Frontend utvecklare med Sitevision kompetens, nivå 2 på plats
hos Skolverket i Stockholm för perioden 2019-09-07 – 2021-09-03 med option till förlängning 4 X 6
månader.

Konsulten kommer att ingå i ett team av medarbetare på enheten för utveckling och förvaltning (VUF)
som hanterar myndighetens olika förvaltningsuppdrag och utvecklingsprojekt.

Arbetsuppgifter består bland annat av:

Vidareutveckla funktionalitet i Skolverkets CMS – Sitevision
Integrera med befintliga interna system
Realisera designskisser genom framtagande av mallar

Integrationerna kan bestå av proxylösningar men även API:er och javascriptlösningar i kombination med
upprättande av CSS:er.

 

Accepteras/uppfylls ovanstående krav

Ja/Nej. Ja krävs

2.2 Genomförande av uppdraget  
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Uppdraget ska organiseras och utföras i nära samarbete med ansvariga medarbetare på Skolverket. 

Accepteras/uppfylls krav avseende genomförande av uppdraget?

Ja/Nej. Ja krävs

2.3 Uppdragsansvarig hos anbudsgivaren
Anbudsgivaren ska ange en person som är ansvarig för uppdraget  som ska vara kontaktperson mot
Skolverket.

Ange uppdragsansvarig och kontaktuppgifter

Fritext

2.4 Obligatoriska krav på konsults kompetens och erfarenhet ("ska-
krav")  

Konsulten ska som lägst motsvara de krav som ställs för kompetensnivå 2 i ramavtalet
Konsulten ska vara Sitevision certifierad - CSWD
Konsulten ska ha jobbat med frontend utveckling minst senaste 3 åren
Konsulten ska erfarenhet av arbete i SiteVision
Konsulten ska ha goda kunskaper i HTML5, CSS3 och Javascript
Konsulten ska ha dokumenterad och praktisk erfarenhet av att bygga mallar som hanterar flera
språk
Konsulten ska ha dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta agilt i enlighet med Scrum
Konsulten ska behärska svenska i tal och skrift
Konsulten ska kunna bygga element i Sitevision
Konsulten ska kunna skapa webbsidor med responsiv-design.

Ska-krav ska styrkas av CV samt redogöras för vid intervju.

a. Accepteras/uppfylls krav avseende konsults kompetens och erfarenhet?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Namn och kontaktuppgifter för konsulten

Fritext

c. Bifoga CV för konsult/-er

Bifogad fil
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d. Ange var i CV informationen finns där det framgår att kravet uppfylls

Fritext

2.5 Tilldelningskriterier Konsultens erfarenhet och kompetens ("bör-krav")

a. Konsulten bör kunna systemutveckla med frontend ramverk som tex. Angular, React & Redux
och AngularJS.

b. Konsulten bör kunna använda css preprocessor som LESS och SASS
c. Konsulten bör vara Sitevision certifierad – CSSD
d. Konsulten bör vara Scrum Master certifierad

Bör-krav ska styrkas av CV samt redogöras för vid intervju.

a. Beskriv hur kravet under punkt a uppfylls av konsulten eller hänvisa till erfarenhet i
CV

Fritext

b. Beskriv hur kravet under punkt b uppfylls av konsulten eller hänvisa till erfarenhet i
CV

Fritext

c. Beskriv hur kravet under punkt c uppfylls av konsulten eller hänvisa till erfarenhet i
CV

Fritext

d. Beskriv hur kravet under punkt d uppfylls av konsulten eller hänvisa till erfarenhet i
CV

Fritext

2.6 Intervju
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 under vecka 35, 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 detta datum om inget annat är
överenskommet.

Intervjun är en verifiering av ställda kraven i förfrågningsunderlaget där Skolverket enbart vill träffa
erbjuden konsult. Frågorna ställs till och besvaras av konsulten.
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Accepteras/uppfylls krav avseende intervju?

Ja/Nej. Ja krävs

2.7 Start av uppdraget  

Konsulten ska påbörja arbetet 7 september eller 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

2.8 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

2.9 Kommunikation  

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

Accepteras/uppfylls ovanstående krav?

Ja/Nej. Ja krävs

2.10 Pris
Priset ska lämnas som ett fastpris för hela uppdraget 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
reservationer, ändringar eller tillägg.

Priset ska stå fast under avtalstiden.

Ange pris/timme för konsult

Prisfält
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