
 

Introduktion 
Avropet gäller ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster - Systemutveckling
23.3-5559-17
 
Leverantören ska acceptera samtliga krav och villkor i sin helhet. Leverantörens egna standardvillkor eller
liknande som inte överensstämmer med kraven i avropet samt förbehåll accepteras inte som avtalsinnehåll.
Villkoren i ramavtalets Allmänna villkor och dess bilagor kommer efter avrop att utgöra underlag till
respektive kontrakt mellan avropande organisation och leverantören. 

1.0 Kvalificeringskrav
 

Förnyad kontroll av leverantörskrav (ESPD)
 

Enligt 15 kap. 4 § LOU krävs en ny leverantörskontroll, bl.a. av kvalificeringskraven, vid avrop genom
förnyad konkurrensutsättning från ramavtal. Denna kontrollskyldighet ansvarar Kammarkollegiet för genom
att löpande genomföra leverantörsprövning under hela ramavtalsperioden.
Av ramavtalsleverantörens avropssvar ska framgå att i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran
fortfarande är korrekt samt att ingivna bevis fortfarande är aktuella. Leverantören ska även säkerställa att
åberopade företag inte omfattas av någon uteslutningsgrund.
 

Leverantören ska besvara båda följande frågor:
 

1.1 Krav
Är i ramavtalsupphandlingen lämnad egenförsäkran fortfarande korrekt?
 

1.2 Krav
Är i ramavtalsupphandlingen ingivna bevis, såsom Sanningsförsäkran avseende uteslutningsgrunder
(gällande leverantören och ev. åberopade företag) fortfarande aktuella?
 

2.0 Generella krav
 

2.1 Krav
Leverantören ska acceptera samtliga krav och villkor i sin helhet. Leverantörens egna standardvillkor eller
liknande som inte överensstämmer med kraven i avropet samt förbehåll accepteras inte som avtalsinnehåll.
Villkoren i ramavtalets Allmänna villkor och dess bilagor kommer efter avrop att utgöra underlag till
respektive kontrakt mellan avropande organisation och leverantören.
 

3.0 Sekretess

Skakrav

Systemutvecklingskonsult (MIUN 2022/1056)

Mittuniversitetet Diarie
MIUN 2022/1056

Skakrav Namn
Systemutvecklingskonsult

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär.
Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner
till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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3.1 Krav
Leverantör som anser att vissa uppgifter i dennes anbud ska sekretessbeläggas ska precisera vilka
uppgifter, stycken eller bilagor som leverantören anser bör sekretessbeläggas samt tydligt motivera på vilket
sätt leverantören skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut.
 

Om sekretessbegäran: Ange dokumentnamn, sid nr och stycke samt tydlig motivering enligt ovan. Om ingen
sekretess begärs, svara "nej" i textrutan.
 

4.0 Krav på leverantören
 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla konsult som ska kunna utföra uppdraget som systemutvecklare enligt
upphandlingsdokumentet. Mittuniversitetet ställer krav på att nedanstående kompetenser hos offererad
konsult, utöver de angivna i ramavtalsupphandlingen.
 

Konsulten ska ha:
 

4.1 Krav
Konsulten ska ha erfarenhet från liknade systemutvecklings uppdrag.
Dessa kompetenser är vad som efterfrågas för uppdraget:
 

- God kunskap i PHP i enlighet med nivå 3 i ramavtalet
- God kunskap i Javascript i enlighet med nivå 3 i ramavtalet
- Erfarenhet av gränssnittsutveckling (UX) i enlighet med nivå 3 i ramavtalet
 

4.2 Krav
Avslutad gymnasieutbildning.
 

4.3 Krav
Goda kunskaper i svenska och kunskaper i engelska (så som att skriva ett enklare mail samt läsa och förstå
faktatext).
 

4.4 Krav
Vana att hantera officepaketet.
 

4.5 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ CV Konsult ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Bifoga bilaga med CV för den konsult som avser utföra uppdraget. Bilagan ska styrka efterfrågad erfarenhet
och kompetens.
 

4.6 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Referensuppdrag ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Skakrav

Systemutvecklingskonsult (MIUN 2022/1056)
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Referensuppdraget ska styrka att kompetens finns enligt krav 4.1 Minst ett referensuppdrag ska lämnas.
Referensuppdrag får inte ha startdatum äldre än fem (5) år (2017-04-01)
Referensuppdraget kommer att diskuteras vid intervjun.
 

5.0 Krav på uppdraget
 

Senior systemutvecklingskonsult med UX kompetens.
Vi söker en konsult för ett kontrakt på ca 6 månader. 
Stationeringsort Östersund.
 

Mittuniversitetet har flera olika egenutvecklade system och integrationer mellan interna och externa system. I
arbetet med att underhålla och vidareutveckla dessa har vi behov av kompetensförstärkning, framför allt på
gränssnitt (UX)
 

5.1 Krav
Uppdraget omfattar 100 procent av heltidstjänst. 
Uppdraget kan starta tidigast 2022-05-30.
Uppehåll i juli  2022 om inte annat överenskommits.
Sista dag i uppdraget är 2022-12-31 med möjlighet för Mittuniversitetet att förlänga uppdraget till 2023-03-31
 

5.2 Krav
Uppdraget ska utföras på plats vid campus Östersund.
Mittuniversitetet tillhandahåller erforderlig utrustning.  
Möjlighet till distansarbete kan diskuteras men inte garanteras.
 

5.3 Krav
En intervju med angiven konsult kommer att genomföras efter sista anbudsdag. Intervjun sker via Teams el.
motsvarande efter sista anbudsdag . En anbudsgivare får erbjuda max 1 konsult. Vi förbehåller oss rätten att
begränsa antalet intervjuade till max de 5 bäst rankade enligt utvärderingen.
 

5.4 Krav
Takpris i detta avrop är 800 kr/timme
 

Skakrav

Systemutvecklingskonsult (MIUN 2022/1056)
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