Frågor och svar
1. Gällande tidplanen så nämns att det sker 6 beredningar med politiken (januari-november).
Betyder det att den politiska styrgruppen finns tillgänglig fr.o.m. januari 2022 och att det är
då som arbetet kan starta eller kan man föreslå en tidplan som utgår från start en annan
tidpunkt?
Svar: Ni kan föreslå en tidplan som utgår från start en annan tidpunkt.
2. Gällande referensuppdragen anges att de ska vara ”genomförda”. Innebär det att det är okej
att ett relevant deluppdrag som konsulten slutfört, exempelvis en samrådshandling (som kan
bekräftas av angiven referentperson) eller är det ett krav på att uppdraget/dokumentet ska
vara politiskt antaget/godkänt?
Svar: Det är ok att lämna ett relevant deluppdrag men högst betyg kommer det uppdrag
som är antaget erhålla. Se utvärderingskriterier.
3. I förfrågningsmaterialet saknar vi utvärderingskriterier. Man ska i anbudet ange erbjudna
konsulter och deras kompetens, beskriva sin organisation, ange ett pris och bifoga
referensuppdrag med referenspersoner som ska kontaktas. Baserat på dessa parametrar, hur
utvärderas inkomna anbud? Viktas/vägs dessa parametrar mot varandra (och i så fall hur)?
Svar: Utvärderingskriterier finns nu angivet här nedan.

Utvärderingskriterier
Poäng
Pris
0 = Övriga anbudsgivare
1= Anbudsgivare med näst lägst pris
2= Anbudsgivare med lägst pris
CV-organisation
0 = Ej redovisat
1= Redovisat men ingen erfarenhet från FÖP
2= Redovisat med erfarenhet från FÖP
Referensuppdrag
0= Inget lämnat
1 = Lämnat men ej antagen FÖP.
2 = Antagen FÖP

Viktning
Referensuppdrag
CV-organisation
Pris

Poäng

Vikt

Summa

1
2
3

Poäng*Vikt
Poäng*Vikt
Poäng*Vikt

I de fall anbudsgivarna får samma totala poäng vinner den med lägst pris.

4. Vilken typ av digital kartplattform som kommunen jobbar i och om vi som konsulter kan
förvänta oss att vi kan nyttja en kommunal licens för framtagandet av Föp Nossebro?
Svar: Konsulten svarar för valfri kartplattform och licens. I samråd med kommunen
bestäms vilket filformat slutlig dokumentation ska levereras i till kommunen.
5. I offertförfrågan beskriver ni att planarbetet ska struktureras enligt boverkets ÖP-modell 2.1.
Kopplat till den modellen finns databaser och strukturer för en digital översiktsplan. Därför
undrar vi om avsikten är att FÖP Nossebro ska vara en digital översiktsplan (t.ex. Storymaps
eller liknande) eller om tanken är att den ska vara en fil för tryck (t.ex. pdf)?
Svar: Tanken är att den ska vara en fil för tryck. Vilket format avgörs i överenskommelse
med vald konsult.

