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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 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
Skolverket tilldelar kontrakt till den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga med
hänsyn till bästa förhållande mellan pris och kvalitet (16 kap. 1 § LOU).

3.2 Utvärderingsmodell
I denna upphandling använder Skolverket en mervärdesmodell, där varje kvalitetskriterium tilldelas ett
värde som dras från priset.
 
Avtal kommer att tilldelas den anbudsgivare som inkommit med det lägsta justerade priset efter det att
anbudspriset och värdet av utvärderingskriterierna räknats samman. Notera att det justerade priset
endast används i utvärderingssyfte.

Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

3.3 Anbudspris
Anbudspriset är angivet pris per timme för en konsult.

3.4 Jämförelsesumma
Jämförelsesumma  = anbudspris - värdet av utvärderingskriterierna.

Observera att negativa jämförelsetal kan förekomma.
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3.5 Bedömningsgrund konsultens kompetens, erfarenhet och intervju
Konsulten bör ha:

1. Erfarenhet av uppdrag i politiskt styrd organisation, myndighet eller motsvarande.
2. Erfarenhet av och/eller förståelse för Federativ inloggning och standarder SAML, REST, SCIM.
3. Teknisk förståelse om området IAM– identitets och åtkomsthantering
4. Vara väl förtrogen med Jira.
5. Kompetens att självständigt ansvara för, planera och genomföra aktiviteter.
6. Är drivande, strukturerad och kan se helheten likväl som detaljerna.
7. Anspråkslös och kan stötta olika typer av kompetenser och roller i projektet.
8. God förmåga att kommunicera och vara lyhörd
9. God samarbetsförmåga och kan samarbeta med olika intressenter.

Kriterier 1-5 kommer att utvärderas enligt följande skala:
Uppfyllt -50 kr
Ej uppfyllt -0 kr

Kriterier 6-9 utvärderas enligt följande poängsättning:
3 = Mycket bra, fullt tillfredsställande uppfyllnad av krav och omfattande mervärde till Skolverket
2 = Bra, innebär tillfredsställande uppfyllnad av krav och ett betydande mervärde till Skolverket
1 = Godkänd Inget utmärkande, godtagbar uppfyllnad av krav och inget mervärde till Skolverket

Poängsättning i SEK:

3 = 100 SEK
2 = 50  SEK
1 =  0 SEK

Maximalt erhållet mervärde är 650 SEK

3.6 Referensuppdrag
Skolverket kan komma att kontakta angiven referent för att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta
samt att uppdrag har genomförts tillfredsställande.

Anbudsgivarens referensuppdrag och beskrivning kommer att utvärderas enligt följande skala:

Mycket väl godkänt -200 kr, Konsulten har kompetens, erfarenhet eller personliga egenskaper som i
hög grad skapar förutsättningar för ett väl genomfört uppdrag
Väl godkänt - 100 kr, Konsulten har bra kompetens, erfarenhet eller personliga egenskaper som skapar
goda förutsättningar för ett väl genomfört uppdrag
Godkänd -50 kr, Konsulten har kompetens, erfarenhet eller personliga egenskaper som skapar
förutsättningar för ett väl genomfört uppdrag
Ok -20 kr Konsulten har kompetens, erfarenhet eller personliga egenskaper som endast i viss mån
skapar förutsättningar för ett väl genomfört uppdrag
Inget mervärde -0, ingen kompetens och erfarenhet av det som beskrivs i kriteriet

Maximalt mervärde på konsults referensuppdrag är 200 kr
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3.7 Vinnande anbud
Anbud med lägst jämförelsepris vinner upphandlingen. För det fall att två eller flera anbud har samma
jämförelsepris kommer den anbudsgivare med konsult som uppfyller flest tilldelningskriterier (bör-krav)
att vinna. Om det i slutskedet ändå inte går att skilja anbudsgivarna åt kommer Skolverket att tillämpa
lottdragning för de resterande anbuden. Lottdragning kommer då att förrättas av Notarius Publicus.

Observera att jämförelsesumma endast används i utvärderingssyfte.
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