
 

Att lämna anbud
 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort.
Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger antal.
Pris anges endast med siffror utan mellanslag eller valuta.
 

Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Ert anbud resulterar i ett
jämförelsetal. Hur mycket jämförelsetalet påverkas vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering
i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal är bäst.
 

Introduktion 
Det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt förhållandet mellan pris och kvalitet kommer att antas.
 
Vid utvärdering av anbud summeras anbudspriset för konsulten och uppnått mervärde.
 
Utvärderingsmodellen ser ut enligt följande formel, där lägst jämförelsesumma vinner. Summa anbudspris
(SEK) – Mervärde konsult (SEK) = Jämförelsesumma (SEK)
 
Om fler anbudsgivare har samma jämförelsesumma kommer den med högst mervärde tilldelas kontrakt.
 
Erbjuden konsult kommer kort efter anbudsöppning att kallas till en muntlig presentation med efterföljande
intervju och eftersom uppstart önskas så snart som möjligt efter sommarsemestrarna så är det redan
planerat för intervju måndag 21/6. Erbjuden konsult ska se till att vara tillgänglig på de utsatta datumen.
(tidpunkt enligt överenskommelse).
 
Mötet inleds med att erbjuden konsult presenterar sig själv (max 10 minuter) därefter ska erbjuden konsult
presentera en av uppdragsbeskrivningarna som ska bifogas med anbudet (se nedan avsnitt 2.0) Konsulten
får max 30 minuter till detta. Därefter ges beställaren möjlighet att ställa kompletterande och fördjupande
frågor. 
 
Presentation och intervju kommer att utföras digitalt genom Microsoft Teams med kamerafunktionen
påslagen för båda parter. 

1.0 Pris
 

Timpris för konsult ska anges nedan.
Offererat timpris används som kontraktsunderlag och för anbudsutvärdering. Mervärdesskatt tillkommer på
angivet timpris.
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Utvärdering
Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
Helt anbud

Namn
FKU Process- och verksamhetsutvecklare till DHP
(dokumenthanteringsprojektet)

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.
Utvärderingsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du
finner till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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1.1 Prisfråga 
Timpris ska anges exkl moms och får ej överstiga taktimpriset i ramavtalet.
Omfattning
Pris ska anges för en (1) timme. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

2.0 Referensuppdrag och intervju
 

Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga 2 referensuppdrag varav en (1) ska presenteras vid en muntlig
presentation. Referensuppdraget ska minst innehålla: 
 

- Konsultens roll i projektet
- En kort beskrivning av projektets innehåll. 
- Beskrivning av vilket värde projektet bidrog till verksamheten. 
 

Beställaren kommer att bedöma presentation och intervju enligt nedan punkter: 
 

Konsultens roll i presenterat uppdrag - 
(1 poäng á 100 kr max 300 kr)
 

Kommunikativ/pedagogisk förmåga - 
(1 poäng á 100 kr max 300 kr)
 

Förståelse för uppdraget på Locum - 
(1 poäng á 100 kr max 300 kr) 
 
 

Bedömning och utvärdering enligt nedan bedömningsgrund: 
 

-   Otillräcklig nivå tilldelas 0 poäng. Beställaren bedömer att presentationen för aktuell 
bedömningsgrund är bristfällig. Presentationen är på en otillräcklig nivå och det saknas delar för att
beställaren ska kunna göra en bedömning. 
 

-   Tillräcklig nivå tilldelas 1 poäng. Anbudsgivaren uppnår godkänd nivå för aktuell bedömningsgrund. Den
sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens presentation av referensuppdrag delvis uppfyller den
aktuella bedömningsgrunden. Anbudsgivaren har dock godtagbar förståelse för det som efterfrågas. 
 

-   God nivå tilldelas 2 poäng. Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens presentation av
referensuppdrag uppfyller bedömningsgrunden och ger behållning för Beställaren. Presentationen har för
aktuell bedömningsgrund några få brister av mindre betydelse. Anbudsgivaren har förståelse för det som
efterfrågas. 
 

-   Mycket God nivå tilldelas 3 poäng. Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens
presentation av referensuppdrag är på en utmärkt nivå, uppfyller bedömningsgrunden och ger betydande
behållning för Beställaren. Anbudsgivaren är mycket tydlig. Anbudsgivaren har djup förståelse för det som
efterfrågas. 
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Maxpoäng för denna del är totalt 9 poäng, omräknat i mervärde 900 kr.
 

2.0.1 Bedömning
Konsultens roll i presenterat uppdrag
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

2.0.2 Bedömning
Kommunikativ/pedagogisk förmåga
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

2.0.3 Bedömning
Förståelse för uppdraget på Locum
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
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Poäng Beskrivning Värde
0 0 0,00
1 1 -100,00
2 2 -200,00
3 3 -300,00

Poäng Beskrivning Värde
0 0 0,00
1 1 -100,00
2 2 -200,00
3 3 -300,00

Poäng Beskrivning Värde
0 0 0,00
1 1 -100,00
2 2 -200,00
3 3 -300,00
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