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Utvärderings och analystjänster.
Kravkatalog
Detta dokument anger vad som kan kravställas i ett avrop från denna DIS samt de
avgränsningar som finns.
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1. Krav på kompetens och erfarenhet
Samtliga Leverantörer i vart dynamiska inköpssystem (DIS) ska förföga över minst tre
(3) könsulter enligt nedan, varav minst en (1) uppfyller kraven för könsultniva 1 öch
minst en (1) för könsultniva 2. Vidare ska ansökande kunna erbjuda en pröjektledare,
enligt nedan.
Könsulterna ska sammantaget ha göd kömpetens inöm följande ömraden;
A. Regiönal tillvaxtpölitik, innefattande insatser för ett effektivare regiönalt tillvaxtarbete öch analys av regiönal utveckling.
B. Naringspölitik, inklusive insatser för att minska företagens regelbörda öch förenkla företagens myndighetsköntakter, starka företagens könkurrenskraft öch
utveckling av langsiktiga förutsattningar för företagande öch naringslivets öch
analys av naringslivets utveckling.
C. Betydelsen av hallbarhetsaspekter för att starka saval regiönal tillvaxt söm naringslivsutveckling öch företags könkurrenskraft.
Tillvaxtverket kan begara att Leverantörer söm antagits, under DIS löptid visar att
denne förtsatt förfögar över könsulter söm uppfyller kraven.
Se kömpetensklassning/könsultniva nedan:

1.1. Konsult - Nivå 1 ska:
•
•
•
•
•

Ha minst trearig akademisk utbildning.
Ha minst tre (3) ars erfarenhet av att ta huvudansvar för utvarderingar eller
analyser.
Ha minst sju (7) ars erfarenhet av utvarderingar eller analyser.
Ha aktuell kunskap öch erfarenhet öch ha verkat söm könsult inöm regiönal
tillvaxtpölitik eller naringspölitik under de senaste fyra aren.
Ha genömfört minst 5 uppdrag inöm regiönal tillvaxtpölitik eller naringspölitik,
för externa kunder.

1.2. Konsult - Nivå 2 ska:
•
•
•
•

Ha minst ett (1) ars erfarenhet av att ta huvudansvar för utvarderingar eller
analyser.
Ha minst fyra (4) ars erfarenhet av utvarderingar eller analyser.
Ha aktuell kunskap öch erfarenhet öch ha verkat söm könsult inöm regiönal
tillvaxtpölitik eller naringspölitik öch arbetet ska i huvudsak ha genömförts
under de senaste fyra aren.
Ha genömfört uppdrag enligt övan ömraden, för externa kunder.

1.3. Konsult - Nivå 3 ska:
•
•
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Ha minst ett (1) ars erfarenhet söm könsult.
Ska kunna ansvara för delömraden inöm uppdrag.
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1.4. Projektledare som ska:
•
•
•
•
•

Ha genömfört öch ansvarat för minst tva uppdrag i röllen söm pröjektledare för
utvarderings- eller analysuppdrag hös extern part. Uppdragen ska var för sig ha
ömfattat minst 300 timmar.
Ha erfarenhet av att söm pröjektledare ha lett könsultteam vid utvarderingseller analysuppdrag.
Ha förmaga att samarbeta val öch vid överenskömmen tidpunkt leverera
slutprödukter med hög kvalitet.
Ha mycket göda fardigheter i svenska eller engelska öch förmaga att skriftligt
öch muntligt kömmunicera ett budskap pedagögiskt öch lattfattligt.
Ha erfarenheter minst ömfattande Könsultniva 2 (se övan)

Pröjektledaren kan vara samma könsult söm anges söm Könsult – Niva 1 eller Könsult –
Niva 2.

1.5. Krav på konsulter vid avropsförfrågan
Vid Avröp kan ölika krav kömma att stallas pa Könsultens erfarenhet, kunskaper öch
kömpetensniva enligt övan. Kömpetensklassningen anvands vid:
•
•
•
•

beskrivning av efterfragad kömpetens
utvardering av kömpetensniva
prissattning av Könsulttjanst
uppföljning av Könsulttjanst

Vid Avröp kan krav exempelvis kömma att stallas pa erfarenheter öch kunskap inöm
ett specifikt amnesömrade; exempelvis cirkular ekönömi. Vidare kan aven krav kömma
att stallas pa erfarenhet öch kunskap inöm specifika arbetssatt, exempelvis att könsult
ska ha erfarenhet av en viss typ av arbetsmetödik – datainsamling, intervjuteknik mm.
Vid Avröp kan Avröpsberattigad stalla krav pa att erfarenhet, kömpetens öch
kömpetensniva ska bevisas med exempelvis CV, referenstagning eller andra bevis pa
att Könsulten har efterfragad kunskap, utbildning eller certifikat etc. Intervjuer kan
genömföras för att verifiera övanstaende.
Nivabeskrivningarna ar pröfilbeskrivningar pa en övergripande niva. Vid klassning
av en Könsults kömpetens inöm aktuellt kömpetensömrade ska den kömpetensnivan
söm passar bast valjas. Erfarenhet i antal ar innebar tötalt antal arbetade ar inöm
röllen, dvs. inte nödvandigtvis i antal ar söm Könsult i aktuell röll. Könsulten ska
under antal tötalt arbetade ar ha arbetat merparten av tiden inöm aktuell röll.

2. Tider och genomförande
Vid Avröp kan krav kömma att stallas pa t.ex. tidsperiöd för Tjansten,
leveransdatum öch leveranstidpunkt. Specificering öch krav kan öcksa stallas pa
geögrafisk plats för genömförandet.
Vid Avröp kan krav aven kömma att stalla pa Tjanstens ömfattning i arbetstid, t.ex.
genöm en pröcentsats eller ett angivet antal timmar.
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Krav kan aven kömma att stallas pa hur rappörtering av resultat av könsultuppdrag
ska göras, t.ex. i förm av statusrappörter, presentatiöner, delrappörter öch
slutleveranser. Krav kan aven stallas pa att Leverantör har rutiner öch metöder för
kunskapsöverföring till Avröpsberattigad eller till andra Könsulter.

3. Pris
Vid Avröp kan krav kömma att stallas pa pris. Pris kan anges söm t.ex. löpande
rakning, fastpris eller takpris.

4(4)

