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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 Utvärderingsprincip
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 Jämförelsesumma efter 
det att anbudspriset och värdet av utvärderingskriterierna räknats samman. Notera att 
Jämförelsesumma endast används i utvärderingssyfte.

3.3 Anbudspris
Anbudspriset är angivet pris per timme för den tilltänkta konsulten. 

3.4 Justerat pris
Justerat pris = Anbudspris - värdet av utvärderingskriterierna.

3.5 Utvärderingskriterier (bör-krav)
Tilldelningskriterierna nedan kommer från 2.1.4 Konsultens kompetens (tilldelningskriterier) och 
kommer ligga till grund som utvärderingskriterier för att få fram ett justerat pris. 
Utvärderingskriterierna kommer att utvärderas genom en styrkebedömning som baserar sig på 
inlämnad dokumentation, intervju med konsulten och eventuell referenstagning. Styrkenivån belyser 
nivån och i vilken grad som anbudsgivaren (konsulten) uppfyller utvärderingskriterierna.
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Fyra (4) års praktisk erfarenhet av att ha arbetat med öppen källkod i form av Shibboleth 
Single Sign-on architecture, samt andra kommersiella lösningar från tillverkare så som Nexus 
Group, PhoenixID, MobilityGuard, Microsoft och Google.

a. 

Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.b. 
Mycket god kommunikationsförmåga och vana att beskriva komplexa tekniska samband på 
ett enkelt och övergripligt sätt även för en målgrupp som saknar IT-bakgrund.

c. 

Utvärderingskriterium a - c kommer att utvärderas enligt följande skala: 
Mycket bra, -150 kronor, Konsulten har personliga egenskaper som i hög grad skapar förutsättningar 
för ett väl genomfört uppdrag. 
Bra, -75 kronor, Konsulten har personliga egenskaper som skapar förutsättningar för ett väl 
genomfört uppdrag. 
Godkänd, 0 kronor, Konsulten har personliga egenskaper som i viss mån skapar förutsättningar för 
ett väl genomfört uppdrag.

Maximalt erhållet mervärde är 450 SEK.

3.6 Exempel
Anbudsgivare 1 lämnar ett anbudspris på 1400 kronor. Anbudsgivaren har en konsult som uppfyller 
kriteriet "Mycket bra" på samtliga punkter. Anbudsgivarens justerade pris blir då 950 kronor där 
anbudspris - värdet av utvärderingskriterierna (450 kronor).

Anbudsgivare 2 lämnar ett anbudspris på 1200 kronor. Anbudsgivaren har en konsult som uppfyller 
kriteriet Bra" på samtliga punkter. Anbudsgivarens justerade pris blir då 975 kronor där anbudspris - 
värdet av utvärderingskriterierna (225 kronor).

Anbudsgivaren 1 är det vinnande anbudet då det har lägst justerat pris.

3.7 Vinnande anbud
Anbud med lägst justerat pris vinner avropet. Om två anbud skulle uppvisa samma justerade pris 
vinner den anbudsgivare som har högst prisavdrag avseende kvalitet. 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. 
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