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Symbolförklaring
Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD‐krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis

Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

5. Utvärderingsmodell

5.1 Information om utvärdering och tilldelningskriterier
Detta avsnitt tas bort innan publicering.

‐ När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden bästa förhållandet mellan
pris och kvalitet ska den bedöma anbudet utifrån kriterier som har anknytning till det som ska
anskaffas.

‐ Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till den vara‐, tjänst eller byggentreprenad
som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst eller till
byggnadsverket under något skede av livscykeln.

‐ Tilldelningskriterierna ska säkerställa en effektiv konkurrens och får inte ge den upphandlande
myndigheten en obegränsad valfrihet. De ska presenteras så att det utifrån leverantörens
uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud uppfyller kriterierna. Om det finns anledning ska
myndigheten kontrollera att leverantörens uppgifter är riktiga.

‐ När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kostnad, ska myndigheten
bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet, såsom en analys av kostnaderna
under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsverket.

‐ När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud enligt 2 och 3§§ får bedömningen utgå
från en analys av kostnaderna under livscykeln för den vara eller tjänst eller det byggnadsverk
som ska anskaffas.

‐ Livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har anknytning till det
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som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan
kontrolleras.

‐ Om myndigheten avser att beakta livscykelkostnader vid utvärderingen, ska den i
upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som anbudsgivaren ska lämna för detta ändamål
och vilken metod myndigheten kommer att använda för att fastställa livscykelkostnaderna.

5.2 Utvärderingsgrund
Den upphandlande myndigheten kommer att tilldela den anbudsgivare vars anbud är det
ekonomiskt mest fördelaktiga.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska utvärderas enligt följande grund:

Bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
Kostnad.
Pris.

5.3 Utvärderingsmodell
Beskriv utvärderingsmodellen. Under underrubrikerna kan utvärderingskriterierna specificeras.
Förklara hur de förhåller sig till varandra, exempelvis genom att ett utvärderingskriterium ger ett
visst prisavdrag beroende på den poäng anbudsgivaren erhåller för kriteriet. Beskriv vad som
krävs för att uppnå en viss poäng samt vad kommunen kommer lägga vikt vid i samband med
utvärderingen.

Görs detta på rätt sätt i Tendsign kan systemet direkt räkna ut vem som ska tilldelas kontraktet
vid anbudslämnandet, alternativt efter att kommunen har fyllt i poängen för en del av
utvärderingskriterierna efter utförd utvärdering. Allt detta kan hanteras elektroniskt.

Priser kan lämnas direkt i systemet, men är det stora varukorgar eller liknande så kan det vara
bra att skapa en prisbilaga i excel. Gör då så att denna prisbilaga räknar fram ett
"utvärderingspris" baserat på en viktad sammanvägning av alla priser. Anbudsgivarna kan sedan
ange detta utvärderingspris här, samtidigt som man bifogar prisbilagan till upphandlingen för att
kommunen ska kunna granska lämnade priser på detaljnivå.

5.3.1 Pris

5.3.2 Kriterie 1

5.3.3 Kriterie 2
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