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I Bilaga Priser återfinns takpriser för de tre konsultnivåer som definierats inom
ramavtalsområdet; senior konsult, konsult på mellannivå och junior konsult.
Priserna är gällande under hela ramavtalsperioden samt för därefter giltiga
kontrakt. Avropsberättigad myndighet har möjlighet att inom ramen för en
efterfrågad konsultnivå precisera erfarenhet och/eller kompetens för konsult utan att
det påverkar takpriset. I fall då ingen specifik konsultnivå efterfrågas gäller att
takpris för senior konsult inte får tangeras eller överstigas. Vid krav på unik
konsultkompetens kan takpris för senior konsult, på avropsberättigads initiativ,
överstigas.
Ramavtalsleverantören ansvarar för att konsulter som utför tjänsten innehar
nödvändig kompetens, inklusive formell kompetens, och erfarenhet samt uppfyller de
standarder och regleringar som är styrande för branschen och vilka förutsätts för att
kunna tillhandahålla tjänsten.
Ramavtalsleverantören har inte rätt till ersättning för personals resa till och från
Avropsberättigads stationeringsort.

2 Priser
2.1 Pris för senior konsult
Pris per timme: 1 425 SEK

En senior konsult ska enligt definitionen i ramavtalet ha:
• minst tio års erfarenhet av att ha arbetat som konsult inom verksamhets- och
organisationsutveckling
• ansvarat för större konsultuppdrag inom området verksamhets- och
organisationsutveckling
• erfarenhet av att driva förändringsarbete
• erfarenhet av att, som konsult, arbeta med personer i ledande befattningar
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av självständigt konsultarbete med kundansvar
• relevant akademisk utbildning.
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2.2 Pris för konsult på mellannivå
En konsult på mellannivå ska enligt definitionen i ramavtalet ha:
• minst fem års erfarenhet av att ha arbetat som konsult inom verksamhetsoch organisationsutveckling
• ansvarat för konsultuppdrag inom området verksamhets- och
organisationsutveckling
• erfarenhet av att aktivt delta i förändringsarbete
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av självständigt konsultarbete
• relevant akademisk utbildning.

2.3 Pris för junior konsult
Pris per timme: 0 SEK

En junior konsult ska enligt definitionen i ramavtalet ha:
• minst två års erfarenhet av att ha arbetat som konsult inom verksamhetsoch organisationsutveckling
• erfarenhet av förändringsarbete
• erfarenhet av att arbeta i projekt
• relevant eftergymnasial utbildning.
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Dokument i försändelsen
Detta dokument
Bilaga Priser VU_Aktiebolaget Grundstenen 200746 fd Valcon.pdf
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