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Priser i ramavtalen för managementtjänster
Ramavtal gällande managementtjänster finns inom tre ramavtalsområden:
- Utredning, Utredning, ledning och verksamhetsutveckling (ULV)
- Verksamhets- och organisationsutveckling (VU)
- Utveckling chef, grupp. Kompetensutveckling. (UCK)
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/managementtjanster/
Definitioner av s.k. seniorkonsult har gjorts i Inbjudan. Takpris för ULV och VU har fastställt i
förfrågningsunderlaget (FFU), för UCK har inga takpriser fastställts.
När det gäller takpriser gäller följande:
För ULV, Utredning, ledning och verksamhetsstyrning gäller att om man vid avrop ställt krav på
seniorkonsult i enlighet med ramavtalets definition, så gäller vad som sägs nedan. Har man inte aktivt
refererat till ”seniorkonsult” gäller nya konkurrensutsatta priser.
För VU, Verksamhets- och organisationsutveckling gäller om man vid avrop ställt krav på
seniorkonsult i enlighet med ramavtalets definition, så gäller vad som sägs nedan. Har man inte aktivt
refererat till ”seniorkonsult” gäller nya konkurrensutsatta priser.
För UCK, Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning gäller att inga
takpriser fastställs. Pris fastställ i den förnyade konkurrensutsättningen.
Med andra ord: Pris sätts vid avropstillfället, utom om krav uttryckligen ställts på s.k. seniorkonsult
enligt upphandlingarnas definition. I detta fall finns ett takpris i ULV och VU.
I inbjudan till ramavtalsupphandling sägs följande:
ULV, Utredning, ledning och verksamhetsstyrning
Inbjudan 3.3.5.8. Senior konsult I denna upphandling definieras senior konsult enligt följande: - minst
10 års erfarenhet av att ha arbetat med utredning och utveckling inom ledning och styrning av
verksamhet och organisation - ansvarat för större komplexa utredningsuppdrag - minst fyra (4) års
dokumenterad konsulterfarenhet med uppdrag inom utredning och analys - dokumenterad
erfarenhet av att driva utredningar och att ha kundansvar - dokumenterad erfarenhet av att arbeta
med personer i ledande befattningar - akademisk utbildning - kunskaper om offentlig förvaltning,
särskilt statsförvaltningen - erfarenhet av effektivitets-, organisations-, styrnings- och
finansieringsfrågor i offentlig verksamhet - mycket goda kunskaper i etablerade metoder för
utredning och utvärdering - erfarenhet av utvecklingsfrågor inom det förvaltningspolitiska området.

Av det redovisade antalet konsulter enligt punkten "Leveranskapacitet konsulter" ska minst femton
(15) vara seniora konsulter enligt ovan angiven definition.
FFU 3.2.1.8 Takpris för senior konsult (ULV): 1 900 SEK/timme exkl mervärdesskatt.
VU, Verksamhets- och organisationsutveckling:
Inbjudan 3.3.5.9. Senior konsult I denna upphandling definieras senior konsult enligt följande: - minst
8 års erfarenhet av att ha arbetat med verksamhets- och organisationsutveckling - ansvarat för större
uppdrag inom området verksamhets- och organisationsutveckling - dokumenterad konsulterfarenhet
- dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbete och att ha kundansvar - dokumenterad
erfarenhet av att arbeta med personer i ledande befattningar - dokumenterad erfarenhet från
processutveckling. projektstyrning, projektledning - relevant akademisk utbildning. Av det redovisade
antalet konsulter enligt punkten "Leveranskapacitet konsulter" ska minst femton (15) vara seniora
konsulter enligt ovan angiven definition.
I FFU 3.2.1.8. Takpriset för senior konsult (VU), 1 800 SEK/timme exkl mervärdesskatt.
I UCK, Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning:
Inbjudan 3.3.5.8 Senior konsult I denna upphandling definieras senior konsult enligt följande: - minst
10 års erfarenhet av att ha arbetat med uppdrag inom upphandlingsområdet - dokumenterad
erfarenhet av att arbeta med personer i ledande befattningar - akademisk utbildning - kunskaper om
och erfarenhet av uppdrag inom offentlig förvaltning, särskilt statsförvaltningen - goda kunskaper om
och erfarenhet av arbete med förändringsledning - mycket goda kunskaper och
kompetens/certifieringar om etablerade metoder och verktyg för utveckling av personal - behärska
svenska i tal och skrift. Av det redovisade antalet konsulter enligt punkten "Leveranskapacitet
konsulter" ska samtliga vara seniora konsulter enligt ovan angiven definition.
För ramavtalsområdet Utveckling chef och grupp samt Kompetensförsörjning UCK är inga priser
fastställda.

