
INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD 
 
Ni inbjuds härmed att lämna anbud vad gäller: 
 
”Utvärderare i genomförandefasen” 
 
För projektet ”ASSAR Industrial Innovation Arena” som finansieras av Skövde kommun, Västra 
Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
 
Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. 
Förfrågansunderlaget är uppdelat i följande delar: 
 

• Anbudsinbjudan 

• Kravspecifikation 
 
Kontaktperson:  Elin Overgaard, elin.overgaard@idcab.se 
   Telefon: 0500-50 25 05 
 
Sista anbudsdag:  2018-09-28 
 

Skicka anbudet till ovanstående e-postadress eller per post till:  
IDC West Sweden AB 
Att: Elin Overgaard 
Box 133 
541 23 Skövde 

 
Avtalsperiod:   2018-01-01 – 2020-12-31 
    
 
 
Vi emotser ert anbud med intresse. 
 
Enligt uppdrag 
 
 
Elin Overgaard 
Upphandlingskoordinator 

mailto:elin.overgaard@idcab.se


 
ANBUDSINBJUDAN 

 
Denna anbudsinbjudan avser upphandling av: 
 
”Utvärderare i genomförandefasen” 
 
För projektet ”ASSAR Industrial Innovation Arena” som finansieras av Skövde kommun, Västra 
Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan IDC West Sweden AB, Högskolan i Skövde, Gothia Innovation 
AB. 
 
Åtagande 
 
Enligt kravspecifikationen. 
 
Avtalsform 
 
Upphandlingen syftar till avtal med en leverantör.  
 
Ramavtal tecknas med antagen leverantör. 
 
Anbudets form och innehåll 
 
Anbudsgivaren skall utförligt beskriva hur efterfrågad tjänst kan utföras i enlighet med givna 
förutsättningar i kravspecifikationen. 
 
Anbudet skall vara skriftligt och skrivet på svenska samt vara undertecknat av behörig företrädare hos 
anbudsgivaren. 
 
IDC West Sweden AB friskriver sig från anbudsgivarens alla ersättningsanspråk som har sitt ursprung i 
nedlagt arbete vid anbudsgivningen. 
 
Helt eller delat anbud 
 
IDC West Sweden AB avser att teckna avtal med en anbudsgivare för efterfrågade tjänster enligt denna 
upphandling. 
 
Anbud skall lämnas på hela eller delar av åtagandet. 
 
Ställda skall-krav 
 
I anbudet skall det klart och tydligt framgå att ställda skall-krav i samtliga dokument i denna 
anbudsinbjudan uppfylls. 



Avbrytande av upphandlingen 
 
IDC West Sweden AB kan avbryta upphandlingen om 
 

- Om inkomna anbud inte erbjuder det som efterfrågas 
- Om inkomna anbud är ofullständiga 
- Om inga anbud inkommer inom anbudsperioden. 

 
Vid avbrytande av upphandlingen kommer samtliga berörda leverantörer att informeras. 



KRAVSPECIFIKATION 
 
Syfte 
 
Projektutvärdering syftar till att bidra med kunskap till projektledningen om projektets utveckling och 
projektägare/styrgrupp om hur resultaten kommer att införlivas i organisationernas utvecklingsbehov. 
Vidare syftar utvärderingen till att ge kunskap till den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra 
Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund om hur projektet bidrar till utlysningens syfte 
genom att påvisa resultat och effekter. 
 
Anbudsgivaren skall ge processtöd till IDC West Sweden AB. 
 
 
Projektindikatorer 
 
Följande indikatorer skall uppfyllas 
 
Industri 4.0 

• Öka förutsättningar för att digitalisera små och medelstora företag genom hela värdekedjan. 

• Ökad kunskap om Industri 4.0 hos små och medelstora företag som ger nya insikter och leder till 
kulturförändring. 

• Ökat antal små och medelstora företag i projekt och samverkan med stora företag 

• Utveckla nya affärsmodeller, värdeflöden och teknik 

• Stötta företagen i att dra nytta av de möjligheter som en ökad digitalisering ger 
 
Hållbar produktion 

• Positionera nodens företag på en global marknad 

• Stärka konkurrenskraften och lönsamheten för tillverkande industriföretag med fokus på små och 
medelstora företag 

• Attrahera fler företag att delta i aktiviteter kopplade till utvecklings- och forskningsprojekt 

• Tillgodose tillverkningsindustrins behov av konkurrenskraftiga lösningar inom produktionsteknik 
genom ett leverantörsekosystem 

• Öka kunskapen inom cirkulär ekonomi kopplad till nya affärsmodeller 

• Ökad produktutveckling med nya materialval 
 
Kunskapslyft industri 

• Vidareutveckla strukturer i en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden 

• Stärka bolagens kunskap och kompetens i digitaliseringsfrågor och cirkulär ekonomi 

• Ökat antal etableringar av företag med spetskompetens inom Virtual Engineering 

• Ökad närvaro och etableringar av kunskapsintensiva teknikbolag med en internationell marknad 

• Öka antalet tillverkande företag i regionen 

• Bidra till en mer jämställd och inkluderande rekrytering 

• Bidra till ett bibehållet teknikintresse hos ungdomar 

• Visa på kommande/framtida behov av nya kompetensområden 

• Ökat tillflöde av studenter till Högskolan i Skövde 



• Ökat tillflöde av akademisk kompetens till teknikföretag och tillverkande industri 

• Ökad FoU-mognad hos företagen och ökad total FoU-volym bland aktörerna 

• Ökat deltagande från små och medelstora företag i forskning och innovationsprogram 
 
Testbädd Sverige 

• Ökad möjlighet att initiera och driva större internationella forskningsprojekt 

• Kommersialisera och industrialisera forskning 

• Utveckla såväl en integrerad demonstratormiljö som enskilda demonstratorer, vilka katalyserar en 

kunskapsspridning 

• Skapa miljöer och infrastruktur för teknikutveckling 

 
Uppdragets genomförande sker på plats i Skaraborg. 
 
 
 
Uppdraget 
 
Utvärderingens uppdrag skall innefatta: 
 

• Sammanställning av erfarenheter och resultat från arbetet. 

• Förslag på förbättringar av arbetssätt, metoder och verktyg. 

• Konkretisering och formulering av mål, indikatorer samt förväntade resultat och effekter av 
projektet. 

 
 
Krav på uppdragets innehåll 
 

• Anbudsgivaren skall kunna utvärdera i vilken grad projektets genomförande har bidragit till 
uppfyllelse av målen. För att kunna genomföra detta skall anbudsgivaren antingen inneha egen 
kompetens eller tillgodose kravet genom inhyrd extern resurs som skall delta i samtliga relevanta 
faser av utvärderingen.  

 

• Anbudsgivaren skall arbeta utifrån metoder som har stöd i vetenskap och/eller beprövad 
erfarenhet.  
 
Ange vilken metod som används. 
 

• Anbudsgivaren skall säkerställa tillgång till data genom samarbete med forskningsinstitutioner 
eller universitet för utvärderingsuppdrag som kräver det. 
 
Ange med vilka institutioner/universitet samarbete bedrivs. 

 

• Anbudsgivaren bör samverka med andra utvärderare där det är relevant.  
 



Ange hur samverkan och delning av erfarenheter och kunskaper gällande projektutvärdering 
fungerar med temagrupper, representanter för projekt och projektägarorganisation och 
Tillväxtverkets personal fungerar. 

 
 
Krav på utvärderaren 
 

• Anbudsgivaren skall behärska och kunna tillämpa någon eller några relevanta metoder för att 
studera både effekter och vad som förklarar effekterna. 
 

• Anbudsgivaren bör ha genomfört och avslutat minst 2 utvärderingar med ett tillfredsställande 
resultat inom strukturfonderna. 
 
 

• Utvärderingen bör ta sin utgångspunkt i förändringsteori för den insats som ska utvärderas. Med 
förändringsteori avses en beskrivning av hur insatsen i fråga är tänkt att fungera, för vem, under 
vilka omständigheter och hur insatsen kan relateras till de förväntade resultaten. 

 
Utvärderingens funktion och innehåll 
 

• Projektutvärderingen skall uppfylla tre primära syften: 
 

- Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare/styrgrupp och projektledare om 
projektets utveckling och hur resultaten kan användas/integreras i organisationens 
utvecklingsbehov eller andra organisationer som kan vara mottagare av projektets 
resultat. 
 

- Bidra med väl underbyggd kunskap till Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Västra 
Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund – om hur projektet bidrar till att 
uppfylla utlysta syften. 

 

- Bidra till att förklara andra relevanta processer som identifieras i det enskilda fallet. 
 
Användbarhet, förankring och återföring 
 

• Anbudsgivaren skall bidra till att identifiera de olika behov som finns hos aktörer och intressenter 
på olika nivåer i genomförandet. Anbudsgivaren skall även identifiera när behoven finns och i vilka 
processer. 
 
Beskriv processen för identifikation och behov. 
 

• Anbudsgivaren skall arbeta utifrån att utvärderingen ska generera nytta för de aktörer och 
intressenter i genomförandet som identifierats som relevanta mottagare för utvärderingen. 
 
Beskriv processen för detta. 
 



• Anbudsgivaren skall säkerställa att utvärderingen mynna ut i rekommendationer som kan 
användas i syfte att driva projektet och verksamheten framåt under projekttiden och efter 
projektavslut. 
 
Beskriv processen för detta. 
 

• Anbudsgivaren skall säkerställa att utvärderingen har en systematisk återföring under hela 
utvärderingsprocessen till samtliga användare/mottagare för utvärderingen på olika nivåer. 
 
Beskriv processen för detta. 

 
 
Övrigt 

 

• Anbudsgivaren skall vara införstådd med och acceptera hela anbudsinbjudan. 
 

• Anbudsgivaren skall ha gällande ansvarsförsäkring avseende sak- och/eller personskada. 
 
Tidsåtgång för uppdraget 
 
Uppdraget uppskattas löpa under projekttiden vilken är 2018-01-01 – 2020-12-31. 
 
Anbudsgivaren skall ange maximalt tidsåtgång för det totala uppdraget räknat i timmar. 
 
Pris 
 
Pris skall anges per arbetad nettotimma (exkl. moms).  
 
Anbudsgivaren skall specificera eventuella totalkostnader för litteratur, förberedelser som anbudsgivaren 
önskar debitera.    
 
Anbudsgivaren skall acceptera att reseersättning och ersättning för restid inte betalas. 
 
 
Referenser 
 
Anbudsgivaren skall lämna 2 st. referenser. 


