4. UTVÄRDERING OCH TILLDELNING
4.1 Anvisning för komplett anbud
Ett komplett anbud innebär att samtliga obligatoriska krav (ska-krav) är uppfyllda. Notera att det är
Anbudsgivaren som är ansvarig för att samtliga begärda dokument anges/bifogas anbudet. KKH
förbehåller sig rätten att avgöra om förtydliganden krävs in och om en närmare granskning av
Anbudsgivaren behöver göras.

4.2 Prövning och utvärdering
Prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de
uppgifter som Anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Processen genomförs av KKHs
projekt/referensgrupp. Prövningen och utvärderingen av inkomna anbud sker i fyra steg.
Steg 1. Komplett anbud (formalia):
Kontroll att inlämnade handlingar (lämnade uppgifter och dokument) i anbudet är kompletta. Vid
eventuell avsaknad och/eller otydlighet i en handling kan KKH begära förtydligande. Vid prövning av
anbudet kan KKH begära att anbudet förtydligas eller kompletteras under förutsättning att det kan ske
utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivaren har ingen motsvarande rätt
att få ett förtydligande eller en komplettering till stånd.
Steg 2. Leverantörskvalificering:
Prövning av de krav som ställs på Anbudsgivaren.
Steg 3. Prövning av obligatoriska kraven på det efterfrågade objektet enligt kravspecifikationen:
Steg 4. Utvärdering:
Anbud som uppfyller steg 1, 2 och 3 utvärderas enligt nedan utvärderingskriterier.

4.3 Utvärderingskriterier
KKH avser att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga avseende bästa förhållandet
mellan pris och kvalitet. Om två eller fler anbud är lika fördelaktiga avseende bästa förhållandet mellan
pris och kvalitet, dvs. har samma 'anbudssumma för utvärdering", så kommer i första hand det anbud
som erhållit mest 'Mervärde kvalitet' att antas. Om även detta är mellan anbud identiskt kommer
avgörande ske genom lottning.

4.4 Utvärderingsmodell
Modell för ekonomiskt mest fördelaktigt i denna upphandling är mervärdesmodellen. Det innebär
för denna upphandling att kriterium för kvalitet utvärderas och omvandlas till ett ekonomiskt
värde, 'Mervärde kvalitet', vilket kan sänka anbudsgivarens anbudssumma för utvärdering.
'Anbudssumma för utvärdering' beräknas enligt 'Anbudssumma' minus 'Mervärde kvalitet'.

4.5 Anbudssumma
Anbudsgivaren anger här timpris tillika anbudssumma
Specifikation
Konsulttjänster enligt underlag

Kvantitet

Enhet

1

timme

4.6 Mervärde kvalitet
4.6.1 Anbudsgivarens presentation

Pris per enhet (SEK)

Kvalificerade anbudsgivare kommer att bli inbjudna till anbudspresentation hos KKH. KKH
förbehåller rätten att även bjuda in ej kvalificerade anbudsgivare. Under anbudspresentationen ska
anbudsgivaren presentera svar på utvärderingskriterier för en utvald jury hos KKH. Under
presentationen kommer juryn att ställa frågor som berör och är i syfte att förtydliga anbudsgivarens
svar. Juryn tar inte emot underlag i samband med presentationen. Anbudsgivaren ska presentera
ett kriterium åt gången och uppmanas att vara mycket tydlig med vilket kriterium som presenteras.

Anbudsgivaren får upp till 40 minuter för sin presentation. Anbudspresentationer genomförs vecka 43
2021, i Kungl. Konsthögskolans lokaler eller digitalt i enlighet med rådande restriktioner från
Folkhälsomyndigheten. Anbudsgivare ska vara beredda att kunna genomföra presentation enligt
dessa underlag då. Ansvarig upphandlare kontaktar sedermera kontaktperson för anbudet för att
fastställa datum och tid.

4.6.2 Genomförande av presentation
Anbudsgivarens presentation ska genomföras av en (1) av anbudsgivarens konsulter och en (1)
annan person inom anbudsgivarens organisation. Om anbudsgivaren tilldelas avtal ska den konsult
som genomfört presentationen vara tillgänglig för utförande av uppdrag. Konsulten måste
därför uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingsunderlaget. Konsulten ska kunna svara på
merparten av KKH:s frågor; om lärosätet anser att konsulten inte är insatt i anbudsgivarens svar, eller
inte uppfyller ställda krav, kan det innebära att anbudsgivaren helt diskvalificeras. Den andra
personen ska vara insatt i anbudsgivarens svar och hur anbudsgivaren kan erbjuda konsulttjänster
enligt upphandlingsunderlaget.
Anbudsgivaren anger här vilka som kommer att närvara på presentation, samt deras
respektive roll:

4.6.3 Skriftligt underlag
Anbudsgivaren ska här inkomma med underlag för utvärderingskriterierna nedan. Anbudsgivarens
underlag för kriterierna ska bestå av beskrivningar som återspeglar anbudsgivarens kommande
presentation och som ska vara ett stöd för lärosätet för frågor och vid utvärdering. Krav avseende
dessa
underlag är följande:
Underlaget får max vara 400 ord per kriterium
Underlaget ska vara tydligt uppställt.
Underlaget ska vara sammanhållet - för varje utvärderingskriterium bedömer KKH enbart
anbudsgivarens beskrivning som kopplas till just det kriteriet; KKH tar ingen hänsyn till uppgifter som
finns i andra beskrivningar och eller andra inlämnade handlingar.
Underlaget får inte innehålla beskrivning som är direkt motsägelsefull gentemot övrigt
upphandlingsunderlag. Motsägelsefulla beskrivningar av detta slag kan leda till att anbudsgivaren inte
erhåller mervärde för aktuellt kriterium.
Anbudsgivaren bifogar skriftligt underlag, märkt ”Skriftligt underlag”

4.6.4 Bedömning
KKH kommer i sin bedömning, specifikt men inte exklusivt, ta hänsyn till följande:
Kunskap, bakomliggande kompetens och erfarenhetsdjup
Pedagogisk och kommunikativa förmåga, att paketera och välja nivån på framförd information
Förståelse för uppdraget och rollen
Förmåga att dela med sig av tidigare erfarenheter
Engagemang och förmåga att driva och leda projekt framåt
Lyhördhet och förmågan att förstå beställarens behov

4.6.5 Kriterier
Juryn bedömer anbudsgivarens presentation utifrån nedan angivna kriterier. Juryn gör en samlad
bedömning av alla konsulter för samtliga kriterier.
Anbudsgivaren ska strukturera sin presentation utifrån dessa kriterier.
1. Anbudsgivarens nätverk inom privat och offentlig sektor så väl som inom stiftelser i Norden.
2. Anbudsgivarens konsulters förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
3. Anbudsgivarens kapacitet att leverera efterfrågade tjänster genom tillgång till kvalificerade
konsulter med djup erfarenhet av fundraising inom högskolesektorn och/eller kultursektorn
4. Anbudsgivarens kunskap om regler inom myndigheter och offentlig sektor.
5. Anbudsgivarens förståelse för hur konstens frihet kan värnas

4.6.6 Erhållet mervärde från presentation
Anbudsgivaren kan erhålla något av nedan mervärden:
0 kr mervärde erhålls då KKH bedömer att anbudsgivaren uppnår en Acceptabel nivå Bedömningen är att konsulterna delvis uppfyller kriterier och bedöms tillföra en godtagbar kvalitet.
Konsulterna beskriver på en tillräcklig nivå det som efterfrågats. Det finns ett antal brister, men
godtagbar förståelse finns för det som efterfrågas.
150 kr mervärde erhålls då KKH bedömer att anbudsgivaren uppnår en Adekvat nivå - Bedömningen
är att konsulterna delvis uppfyller kriterier och bedöms tillföra en tillfredställande kvalitet. Konsulterna
beskriver på en fullgod nivå det som efterfrågats. Det finns ett fåtal brister, men konsulterna visar en
förståelse för det som efterfrågats.
300 kr mervärde erhålls då KKH bedömer att anbudsgivaren uppnår en God nivå. Bedömningen är
att konsulterna i huvudsak uppfyller kriterier och ger behållning för KKH. Konsulterna beskriver på ett
tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med relevans det som efterfrågats. Det finns enstaka brister
av mindre betydelse, men konsulterna visar en förståelse för det som efterfrågats.
450 kr mervärde erhålls då KKH bedömer att anbudsgivaren uppnår en Utmärkt nivå. Bedömningen
är att konsulterna med god marginal uppfyller kriterier och ger betydande behållning för KKH.
Konsulterna beskriver på ett mycket tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med stor relevans det
som efterfrågats. Konsulterna visar på en god förståelse för det som efterfrågats.
600 kr mervärde erhålls då KKH bedömer att anbudsgivaren uppnår en Exceptionell nivå.
Bedömningen är att konsulterna på ett utomordentligt sätt uppfyller kriterier och ger väsentlig
behållning för KKH. Konsulterna beskriver på ett mycket tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med
mycket stor relevans det som efterfrågats. Konsulterna visar på en djup förståelse för det som
efterfrågats, och inger stort förtroende.
KKH bedömer att anbudsgivaren uppnår:
Exceptionell nivå (600 SEK)

Utmärkt nivå (450 SEK)

God nivå (300 SEK)

Adekvat nivå (150 SEK)

Acceptabel nivå (0 SEK)

4.6.7 Diskvalificering till följd av undermålig presentation
Om anbudsgivarens presentation inte uppnår till 'Acceptabel nivå' så anses presentationen vara så
pass undermålig att anbudsgivarens anbud helt diskvalificeras.
Anbudsgivarens presentation uppnår inte 'Acceptabel nivå' - därför diskvalificeras
anbudet:
Ja

Nej

4.7 Meddelande om beslut
Tilldelningsbeslut kommer att meddelas samtliga Anbudsgivare via mail så snart beslut är fattat.

