
 

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 
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Mittuniversitetet kommer att använda ett jämförelsevärde med absolut
värde (SEK) för utvärderingskriterierna, för att finna vinnande leverantör. Anbudsgivaren får ett påslag på sitt
anbudspris för ej uppfyllda mervärden.
 
Pris ska anges i SEK exklusive mervärdesskatt. Priset ska vara fast under hela avtalsperioden.
Avtalade priser ska omfatta samtliga med uppdraget förenade kostnader. Ersättning utgår ej för kostnader
för restid, traktamente, övertid, system, support mm. om detta inte uttryckligen framgår av
förfrågningsunderlaget med bilagor.
 
En helhetsbedömning av anbudsgivarens inlämnande CV, dokument och referenser kommer att bedömas
med utgångspunkt i följande kriterium.
- Kompetens, erfarenhet och lämplighet. Hur väl motsvarar anbudsgivarens kompetens, erfarenhet och
lämplighet med det som efterfrågas.
 
Onormalt låga anbud kan komma att förkastas av Mittuniversitetet. 

1.0 Javakonsult
 

1.0.1 Bedömning
Kompetens, erfarenhet och lämplighet
Definition
Vid noll poäng uppräknas jämförelsetalet med 200% av anbudspriset. Full poäng ger ingen procentuell
uppräkning. 
 

Utvärderingsmodell

Java konsult (MIUN 2021/1951)

Mittuniversitetet Diarie
MIUN 2021/1951

Utvärdering
Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
Helt anbud

Namn
Java konsult

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.

Poäng Beskrivning Påslag %
0 Otillräckligt - Kriteriet uppfylls

inte alls
200,00
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1.1 Prisfråga 
Ange pris/timme för komplett uppdrag som Javakonsult, där uppskattat uppdrag är ca 200 h.
Omfattning
Pris ska anges för en (1) timme. Anbudspris beräknas för 200 timme. Pris är obligatorisk information för
denna post. 
 

Utvärderingsmodell

Java konsult (MIUN 2021/1951)

1 Inget utmärkande - Kriteriet är
på en ingen utmärkande nivå

150,00

2 Bra - Kriteriet uppfylls delvis
och bedöms tillföra en god
kvalitet

100,00

3 Mycket bra - Kriteriet uppfylls
till huvudsak och ger ett
mervärde för beställaren

50,00

4 Utmärkt - kriteriet uppfylls på
en utmärkt nivå och ger
betydande mervärde

0,00
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