Karlstad 2017-09-01

Upphandling
Inbjudan att lämna anbud i upphandling för Extern utvärderare inom EU-projekt
”STIVI”, Föreningen Stål & Verkstad (S & V)
Projektet ” Steg för innovation i värmländsk industri (STIVI)”
Föreningen Stål & Verkstad (S & V) har beviljats stöd ur EUs regionalfond för projektet ” Steg
för innovation i värmländsk industri (STIVI)”, som kommer att löpa mellan 2017-03-08 – 202005-31. Syftet med projektet är att öka innovationsförmåga och i förlängningen skapa tillväxt i
värmländska små och medelstora industri- och industrinära företag.
S & V inbjuder därför nu till att lämna anbud för den del i projektet som avser den Externa
utvärderingen av projektet. S & V kommer att skriva avtal med en leverantör.
Sista anbudsdag är 2017-09-22 och uppdraget beräknas starta kort därefter och pågå till
maj 2020.
Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget nedan.
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Anbudsförfrågan gällande upphandling av Extern utvärderare inom
EU-projekt STIVI, Föreningen Stål & Verkstad
IUC / Stål & Verkstad

IUC / Stål & Verkstad är en organisation som utvecklar värmländsk industri!
2016 skedde en sammanslagning av organisationerna IUC Wermland AB och föreningen Stål
& Verkstad, syftet var att skapa en kraftfull organisation som adresserar utvecklingsfrågor i
regionens största näring, tillverkande industri. Industrin i Värmland omsatte 2015 dryga 30
miljarder sek och är arbetsplats för ca 10 000 värmlänningar. Till detta kommer alla de
företag (industrinära) som är beroende av industrin för sin verksamhet. Det finns en handfull
större företag, men merparten är s k SME, dvs små och medelstora företag. IUC / Stål &
Verkstads verksamhet finansieras av medlemsintäkter, ca 60 värmländska industriföretag
som stöttar verksamheten, samt i projektform. Vår största tillgång är nätverket inom
värmländsk industri och kunskapen om den värmländska industrins behov.

Beställare/Uppdragsgivare

Föreningen Stål & Verkstad, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad, Org. nr 802447–9621
Kontaktperson: Mattias Säfström, tel. 072-227 44 82,
mail. mattias.safstrom@iucstalverkstad.se

Beskrivning av uppdraget
Syfte och mål
Stål & Verkstad har beviljats medel för projektet ” Steg för innovation i värmländsk industri
(STIVI)”, som kommer att löpa mellan 2017-03-08 – 2020-05-31. Syftet med projektet är att
öka innovationsförmåga och i förlängningen skapa tillväxt i värmländska små och medelstora
industri- och industrinära företag.
För att säkerställa projektets kvalité och lärande under projektperioden samt ge underlag till
kommunikation av projektets resultat behövs utvärdering av en extern utvärderare.
Utvärderingen handlar om att fånga och beskriva projektets genomförande, resultat och
effekter i relation till planer och mål som finns på projekt- och programnivå
Uppdragets omfattning
Uppdraget beräknas starta omgående efter kontraktsskrivning. Preliminärt 2017-10-01 och
löpa t.o.m. 2020-05-31.
Bakgrund
Projektet STIVI har beviljats stöd ur europeiska regionala utvecklingsfonden, närmare
bestämt ur det Operativa programmet Norra Mellansverige – tillvaxtverket.se/EUprogram/norra-Mellansverige
Tillväxtverkets villkor föreskriver att projektet genomförs enligt tillväxtverkets handbok för
EU-projekt 2014–2020, version 3.7, och att projektet utvärderas löpande av en extern aktör.
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Även Region Värmland är medfinansiär av projektet och därmed ska projektet även följa
Regionens projekthandbok – Riktlinjer för utvärdering – Tillväxtverket.
”Utvärdering och lärande” utgör en av tre obligatoriska aktiviteter och ska utföras enligt
Tillväxtverkets och Region Värmlands regelverk.
Det överordnade syftet med uppdraget är att säkerställa att projektets genomförande är
förenligt med de allmänna och de särskilda villkoren som anslagsgivarna har definierat,
samtidigt som löpande utvärdering ska hjälpa projektet att nå sina mål och att långsiktigt
utveckla projektledningens kompetens.
Utifrån projektets övergripande frågeställningar och befintlig projektplan ska projektets
behov för att uppnå sina mål identifieras och förslag ska ges på hur dessa behov kan täckas.
Löpande utvärdering ska förbättra och justera projektets genomförande och bedöma dess
effektivitet och verkan. För beskrivning av projektet se bilaga.
Leverantörens ansvar


Den externa utvärderaren ska skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i
projektet, understödja erfarenhetsspridning och främja projektutförande under och
efter projekttiden.



Den externe utvärderaren ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd
till dem som håller i genomförandet av projektet. Den externa utvärderaren ska ha
en framåtsyftade och utvecklingsstödjande ansats. Utvärderaren ansvarar för en
fortlöpande extern utvärdering från projektets start till mål, där den viktigaste
uppgiften är att bidra till att projektet styr mot sina mål.



Utgångspunkten för utvärderingen är projektets syfte, mål och aktivitetsplan som
finns angivna i projektbeskrivning och beslut, se bilaga



Uppdraget ska genomföras genom bl.a. deltagande i möten och diskussioner med
projektledning och arbetsgrupp och intervjuer med företrädare för olika
intressentgrupper.



Den externe utvärderaren ska medverka till att resultaten från projektet sprids på
lämpligt sätt.



Utvärderingen ska följa finansiärernas krav enligt punkten ”Bakgrund ”



IUC / Stål & Verkstad har nyttjanderätt till materialet som skapas i projektet, vilket
innebär rätt att lagra, framställa exemplar och tillgängliggöra materialet inom ramen
för sin verksamhet. Nyttjanderätten kvarstår även efter uppdragets slutförande

Rapportering


När upphandling av extern utvärderare är klar ska projektet informera om detta samt
bilägga en utvärderingsplan och en uppdragsbeskrivning till lägesrapporten till
programkontoret. Planen ska tas fram i dialog med den upphandlade externa
utvärderaren.

072-227 44 82

mattias.safstrom@iucstalverkstad.se



Resultaten från utvärderingen ska kontinuerligt kommuniceras till projektledningen i
IUC / Stål & Verkstad som i sin tur bilägger utvärderingsrapporten till lägesrapporten
till programkontoret. Generellt gäller att rapporterna ska vara pedagogiska och
kommunicerbara. Slutsatser och rekommendationer till projektledning ska tydligt
framgå. Utvärderingens slutrapport ska vara en lär produkt som fångar det som varit
bra och mindre bra i projektet så att ett lärande och ett förbättringsarbete skapas
inför nya projekt och insatser. Efter dialog med projektägare kommer slutrapporten
att publiceras på Tillväxtverketes hemsida.



Resultaten från utvärderingen ska bidra till kvalitets- och effekthöjning i projektet
och i programmet och vara skrivna på ett sådant sätt att de kontinuerligt skapar
förbättringar i projekten. Vidare ska resultat och erfarenheter återföras bl. a. till
andra projekt och program för att skapa uppmärksamhet och allmän debatt om
lärdomar från strukturfonds-projekten.



En tidsplan och aktivitetsplan för den löpande utvärderingen ska tas fram och
regelbundet uppdateras i samråd med projektledningen.



Den externa utvärderaren ska aktivt medverka till att tidplanen efterföljs.



Den externe utvärderaren ska lämna rapport inför rekvisition enligt projektledarens
önskemål. Utvärderaren ska lämna in en slutrapport i maj 2020.

Kompetenskrav på utvärderaren


Den externa utvärderaren ska ha en för uppdraget relevant akademisk examen.



Den externa utvärderaren ska ha dokumenterad bakgrund från utvärdering och
följeforskning (d.v.s. erfarenhet av såväl praktisk projektutvärdering som
utvecklingsarbete i regionala tillväxtprojekt).



Den externa utvärderaren ska ha hög professionalitet, eftersom denne ska arbeta
nära projektets utförande och dess projektledning samtidigt som behov ibland finns
av att distansera sig från sitt utvärderingsobjekt och komma med kritiska
iakttagelser.



Den externa utvärderaren bör ha kunskaper och erfarenhet från arbete med
innovationsutveckling, och näringsliv. Beskriv vilka kunskaper och erfarenheter som
finns.



Ett stort personligt nätverk hos den externa utvärderaren värdesätts, nätverket ska
ha koppling till tillverkande och industrinära tjänsteföretag. Beskriv nätverket



Den externa utvärderaren bör ha deltagit i någon av Tillväxtverkets utbildningar för
extern utvärderare.



Viktiga frågor för projektet är hur det säkerställs att kommunikation fungerar inom
projektet. Beskriv hur ni kommer att arbeta med detta i utvärderingen.



Viktiga frågor för projektet är också hur kunskaper sprids från projektet. Beskriv hur
ni kommer att arbeta med detta i utvärderingen.
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Allmänna krav och villkor
Allmänna krav på leverantörer inom IUC / Stål & Verkstad och riktlinjer för genomförandet


Grundprinciper enl LOU - Alla inköp och upphandlingar inom IUC / Stål & Verkstad
baseras på grundprinciperna i LOU (1 kap, 9 §) om ickediskriminering, likabehandling,
transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Dessutom ska alla inköp
bygga på objektivitet, affärsmässighet och konkurrens.



Företräda organisationen - IUC / Stål & Verkstad ställer samma krav på leverantörer
vid samarbete som på den egna organisationen. Leverantörer ska, i de fall leverans
av varan eller tjänsten sker med IUC / Stål & Verkstads kunder eller medlemmar som
mottagare agera utifrån IUC / Stål & Verkstads intressen och företräda
organisationen på ett sätt som stärker IUC / Stål & Verkstads varumärke.
Leverantörer får inte utan IUC / Stål & Verkstads uttryckliga medgivande
marknadsföra och sälja andra tjänster än de som levereras i IUC.



Sund ekonomi – Lagkrav om registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter ska vara
uppfyllda. IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att ta upplysning på
leverantör, eller kräva in tidigare årsredovisningar.



Etik och moral – Leverantör ska ha gott renommé som en etisk och moralisk
samarbetspartner – IUC / Stål & Verkstad kan kontrollera genom att begära
referenser från tidigare uppdrag och söka information hos tidigare eller nuvarande
kunder.

Upphandlingsform
Upphandlingen sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) som en direktupphandling.
Om nya kompetens-/innehållskrav tillkommer och dessa ej kan tillgodoses inom ramen för
denna upphandling, kommer särskild upphandling att ske. Rätten att anta flera leverantörer
förbehålls. Ingen ersättning lämnas för anbudsgivning.
I den händelse nya eller förändrade förutsättningar eller påverkande beslut fattas, kan
upphandlingen komma att avbrytas.

Anbudsgivning
Anbudets form och innehåll
Anbudet ska vara skriftligt på svenska språket och överensstämma med
förfrågningsunderlaget.
Presentation av företaget, organisationsnummer, namn på tilltänkt-(a) person- (er) med CV,
beskrivning av företagets kompetens, erfarenhet och kapacitet. Referenser från tidigare
uppdrag (ej äldre än tre år).
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Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaffar sig nödvändig kännedom om
förutsättningarna för tjänsten genom muntlig eller skriftlig kontakt.
Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.
Leverantör kan uteslutas från deltagande i utvärdering om denne inte inlämnat begärda
uppgifter, lämnat oriktiga eller ej styrkta uppgifter eller om företaget på grund av inkomna
uppgifter ej bedöms ha erforderlig kompetens eller finansiell styrka att leverera efterfrågad
tjänst.

Upplysningar under anbudstiden
Sista dag att ställa frågor är 2017-09-22
Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras eller förtydligas med anledning av frågor
eller av annan anledning kommer kompletteringar snarast att sändas till alla kända
anbudsgivare.

Inlämning
Anbudet ska skickas med E-post till mattias.safstrom@iucstalverkstad.se, alternativt via post
till: Stål & Verkstad, Att. Mattias Säfström, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad

Avtal
Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.

Sista anbudsdag och giltighetstid
Skriftligt anbud ska vara Stål & Verkstad tillhanda senast den 22 september 2017 Och vara
giltigt två månader efter anbudstidens utgång. Offerten ska referera till denna
offertbegäran.
Avtalsvillkor/kommersiella villkor
Avtalstid är 2017-10-01 – 2020-05-31
Pris
Ange timkostnad. Projektet har 200 000 kr för extern utvärdering där samtliga kostnader för
uppdraget ingår inklusive resekostnader, material osv. Vid prissättning av uppdraget ska
därför den externa utvärderaren ta hänsyn till samtliga kostnader vid beräkningen av
angiven timkostnad. Stål & Verkstad önskar få ut maximalt antal timmar från den angivna
budgeten.
Betalning sker via faktura som skickas månadsvis med betalningsvillkor 30 dagar.
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Utvärdering/tilldelningskriterier
En första utvärdering kommer att ske där endast anbudsgivare som uppfyller allmänna och
särskilda krav enligt detta förfrågningsunderlag är kvalificerade för fortsatt utvärdering.
Valet av leverantör kommer att vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån
följande kriterier som kommer att vägas samman:


kompetens och erfarenhet inom angivna särskilda krav på anbudsgivare (50 %)



Pris (50 %)
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