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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. Steg 2 - Utvärdering

3.1 Tilldelning av kontrakt
Lantmäteriet kommer att tilldela sammanlagt 7 stycken konsulter som är de mest ekonomiskt mest 
fördelaktiga i förhållande till pris och kvalitet.

I utvärderingen rangordnas konsulterna i ordning efter bästa utvärderingspris baserat på angivna 
utvärderingskriterier.

Fyra stycken kommer att tilldelas kontrakt på 100 procent.

Tre stycken kommer att tilldelas kontrakt på 20 procent.

Det är tillåtet att erbjuda samma konsult på både heltid och deltid. Ange prioriterad tjänst i anbudet, 
antingen 100 procent eller 20 procent.

Lantmäteriet kan komma att anta anbud med konsulter från fler än en Leverantör.

3.1.1 Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud
Utvärderingsmodellen bygger på att kvalitet (och eventuella övriga ickeekonomiska kriterier) 
värderas i absoluta tal (SEK). Utvärderingen av ett anbud görs helt oberoende av andra anbud. 
Utvärderingsmodellen benämns även mervärdesmodell, kvalitetsvärderingsmodell eller absolut 
utvärderingsmodell.             
             
Det anbud som får det lägsta utvärderingspriset anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
Kontrakt kommer att tilldelas den anbudsgivare som inkommit med det lägsta utvärderingspriset efter 
det att anbudspriset och värdet av varje utvärderingskriterium räknats samman.              
Tilldelningskriterier:              
- Pris 
- Utvärderingskriterier
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Pris:       
Anbudsgivarens anbudspris
 
Utvärderingskriterium, Meriterande erfarenhet
Uppfyllt krav ger ett prisavdrag på 100 kr per styck
 
Utvärderingskriterium, Intervju
a) Mycket väl godkänd, ger ett avdrag på 500 kr
b) Väl godkänd, ger ett avdrag på 200 kr
c) Godkänd, ger ett avdrag på 0 kr         
             
Utvärderingspris:              
Anbudsgivarens anbudspris minus avdraget för Utvärderingskriterium, Intervju  samt 
Utvärderingskriterium,Meriterande erfarenhet.

3.2 Prisuppgifter
Anbudsgivaren skall ange pris i SEK, exklusive moms, för i anbudet ingående tjänst. I priset per 
timme skall samtliga med uppdraget förenade kostnader ingå med stationeringsort Gävle.

Om anbudsgivaren erbjuder färre konsulter än sju stycken, sätt anbudspris 1 kr på de rader där 
ingen konsult erbjuds.

a. Ange Pris per timme för konsult heltid, 100% (SEK)
Prismatris. 4 rader

 Leverantörskommentar tillåten

99,01%

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Konsult 1 1 kr/timme

Konsult 2 1 %kr/timme

Konsult 3 1 kr/timme

Konsult 4 1 kr/timme

b. Ange Pris per timme för konsult deltid, 20%
Prismatris. 3 rader

 Leverantörskommentar tillåten

0,99%

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

Konsult 1 1 kr/timme

Konsult 2 1 kr/timme

Konsult 3 1 kr/timme

3.3 Utvärderingskriterium, Intervju
Anbudsgivare som har möjlighet att vinna upphandlingen kommer att kallas till intervju. För att lära 
känna konsulten kommer en bedömningsgrupp på 2-3 personer att göra en upplevelsebaserad 
bedömning av intervjun.         
Intervjuerna kommer att genomföras på följande sätt:
- varaktighet 45 - 60 minuter
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Intervjuerna bygger på bedömning enligt nedan:  
- Verifiering av uppfyllelse av ställda krav på kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper.   
- Bedömning/bekräftelse av konsultens sakkunskaper inom området/uppdraget 
- Social kompetens, t.ex. bedömning hur väl personen passar in i gruppen

 
Vid Lantmäteriets bedömning kommer följande att tillmätas betydelse:       
- Konsultens förmåga att förmedla sina kunskaper och åsikter i samtal    
- Att konsulten visar intresse för Lantmäteriets behov och visar förmåga att förstå hur dessa påverkar 
leveransen
 
Varje bedömningspunkt betygssätts på en skala 1 (Ej godkänd) - 4 (mycket väl godkänd) av 
bedömaren   
Medelvärdet av betyget motsvaras av:
1,0-<2,0 - Ej godkänd
2,0-<3,0 - Godkänd   
3,0-<3,6 - Väl godkänt   
3,6-4 - Mycket väl godkänt
 
För att anbudet ska beaktas krävs minst betyget 2 "Godkänd" som bedömning i samtliga 
bedömningspunkter.

Lantmäteriets bedömning av intervju (Fasta svarsalternativ)
Fasta svarsalternativ. Mycket väl godkänt (500 SEK), Väl godkänt (200 SEK), Godkänt (0 SEK)

500 SEK

3.4 Utvärderingskriterium, Meriterande erfarenhet

God verksamhetskännedom om Lantmäteriets arbete inom det området 
som efterfrågas i denna avropsförfrågan.
Ja/Nej. Ja önskas

100 SEK
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