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14. Kravkatalog

14.1 Kravkatalog som kan användas vid avrop genom förnyad
konkurrensutsättning
Observera att denna kravkatalog kan användas vid avrop inom delområdena:

Avtalsuppföljning
IT-revision
Miljö och Hållbarhet
Internrevision

14.2 Kravkatalog
Kriterierna som exemplifieras nedan kan Avropsberättigade tillämpa vid avrop genom förnyad
konkurrensutsättning utöver de krav som ställts i upphandlingen.
 
Om det är nödvändigt får Avropsberättigade precisera och komplettera villkoren som angetts i
Ramavtalet enligt nedan.
 
Tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav och tilldelningskriterier beroende på den
Avropsberättigades behov.
 
Nedan följer exempel på krav och kriterier som kan ställas vid avrop. Observera att listan inte är
uttömmande och att krav och kriterier inom dessa områden kan läggas till om Avropsberättigad så
önskar.

Observera att denna del inte avser delområde Forensic och Finansiell revision där avrop sker genom
rangordning.
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14.3 Val av delområde
Ramavtalet omfattas av sex (6) olika delområden. Inför varje avrop ska avropsberättigad göra en
bedömning av vilket delområde tjänsten/behovet är tillämpbart inom. 

 

Delområde Avropsordning

Avtalsuppföljning Förnyad konkurrensutsättning

IT-revision Förnyad konkurrensutsättning

Forensic Rangordning

Miljö och hållbarhet Förnyad konkurrensutsättning

Internrevision Förnyad konkurrensutsättning

Finansiell revision Rangordning

Observera att för delområde Forensic och Finanisell revision är samtliga villkor fastställda vilket innebär
att denna kravkatalog ej är tillämpbar vid avrop inom dessa två (2) områden.

14.4 Kriterier att tillämpa vid avrop
Observera att nedan beskrivning av respektive kriterier inte är uttömmande utan endast exemplifierar hur
dessa kan användas vid avrop.

Följande kriterier kan användas vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning:

Pris
- Fast pris per timme
- Fast pris för uppdraget som helhet
- Lägst pris

Konsultens erfarenhet
- Att ramavtalsleverantören ska inkomma med CV för de personer som är tänkta att utföra
uppdraget
- Att erbjudna resurser ska ha genomfört liknande uppdrag
- Att erbjudna resurser ska inneha viss utbildning
- Att erbjudna resurser ska inneha certifiering inom visst område
- Att erbjudna resurser ska inneha kunskap om specifika metoder/rutiner/processer

Kompetens
- Språkkunskap
- Att leverantören ska kunna erbjuda X antal resurser med olika kompetensnivåer

Intervju och anbudspresentation
- Intervju av erbjudna resurser
- Muntlig anbudspresentation
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Beskrivning av arbetssätt och metoder
- Skriftlig beskrivning av ramavtalsleverantörens arbetssätt, metoder, processer eller enskilda
tjänster

Referenser och case
- Utförda referensuppdrag
- Fiktiva granskningsuppdrag (case)

Plats för genomförande
- Geografisk plats för utförande av uppdrag

Leverans av tjänst
- Tidsperiod för utförande av tjänst
- Tjänstens omfattning i arbetstid
- Vilken projektmodell som ska tillämpas
- Hur slutresultatet ska levereras

Resor
- Kostnad för resor
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