Anbudsutvärdering
Upphandling av strategiframtagning till
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Kriterier för anbudsprövning
Pris
Kvalitet/erfarenhet

50 %
50 %

Definition av utvärderingskriterier
Pris
Med detta avses det anbudspris (totalpriset) som anbudsgivaren har lämnat i prisformuläret.
Erfarenhet
Utvärdering av vilken erfarenhet från liknande uppdrag personen/personerna som utför
uppdraget har gjort under de senaste tre åren.
Till grund för utvärderingen ligger kvalitetskriterier enligt nedanstående tabell där maxpoängen är fem (5) och ett (1) är den lägsta poäng som kan fås.
5 = mycket bra, uppfyller våra önskemål med råge, ger stort mervärde.
4 = bra, tillgodoser våra behov och önskningar, ger visst mervärde.
3 = acceptabel, ger dock inget mervärde.
2 = mindre bra, vissa kvalitets-/funktionsbrister.
1 = dåligt, stora kvalitetsbrister, sämre än vi hade förväntat oss.
Erfarenhet

Redovisning av personens/personernas (som utför tjänsten) erfarenhet från
liknande uppdrag under de senaste tre åren. Beskriv omfattning och innehåll.
Beskriv även personens/personernas förmåga att bemöta adekvata målgrupper
och bidra till kvalitativa projektansökningar.
Svaren kommer stämmas av med angiven referens vilket vägs in i
utvärderingen.

Svar: De personer som ska utföra tjänsten har erfarenhet av heltidsarbete med liknande tjänster hos Leader
Halland under snart 3 år. Vi har en heltidsanställd verksamhetsledare och projekthandläggare som kommer
att arbeta med uppgifterna, samt i förekommande fall även administratören. Vi har erfarenhet av att arbeta
med ovana projektägare och att coacha dem genom hela projektförloppet, från idé till slutredovisning. Detta
arbete befinner sig dessutom under ständig utveckling och förbättring genom learning by doing,
kvalitetskontoller och genom erfarenhetsutbyte i det starka leadernätverk inom vilket Leader Halland
befinner sig. Vi är vana vid att hantera kontakt med Länsstyrelse och Jordbruksverk genom vårt
Leaderarbete. Vi ser flera möjligheter till samkörning och positiva synergier och ser fram emot ett mer
detaljerat samtal om detta med er.
Erhållen poäng enligt ovan nämnda utvärderingskriterier:

Kvot
Är skillnaden mellan Kvalitet och Pris, vilket blir 50/50 = 1,00
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Prispåslag
Motsvarar den procentuella poängen i skillnaden i ett anbud mot max-poängen gånger
medelvärdet på anbudspriserna.
((((Max poäng – erhållen poäng) / max poäng) * kvot) * medelpris på anbuden)
Jämförelsepris
Motsvaras av anbudets pris plus eventuella prispåslag.
Anbudspris + prispåslag = Jämförelsepris.
Anbudet med lägst jämförelsepris är mest ekonomiskt fördelaktigt. Avtal kommer att
tecknas med den anbudsgivare som erhållit lägst jämförelsepris.
Exempel:
Anbud 1
Pris: 660 000 SEK
Erhållen poäng: 3
Jämförelsepris: 660 000 + ((((5-3)/5)*1)*740 000) = 956 000 SEK
Anbud 2
Pris: 660 000 SEK
Erhållen poäng: 4
Jämförelsepris: 660 000 + ((((5-4)/5)*1)*740 000) = 808 000 SEK
Anbud 3
Pris: 740 000 SEK
Erhållen poäng: 3
Jämförelsepris: 740 000 + ((((5-3)/5)*1)*740 000) = 1 036 000 SEK
Anbud 4
Pris: 740 000 SEK
Erhållen poäng: 4
Jämförelsepris: 740 000 + ((((5-4)/5)*1)*740 000) = 888 000 SEK
Anbud 5
Pris: 820 000 SEK
Erhållen poäng: 3
Jämförelsepris: 820 000 + ((((5-3)/5)*1)*740 000) = 1 116 000 SEK
Anbud 6
Pris: 820 000 SEK
Erhållen poäng: 4
Jämförelsepris: 820 000 + ((((5-4)/5)*1)*740 000) = 968 000 SEK
Anbud 2 är det mest ekonomiskt fördelaktiga.
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