8. august 2017

Opfordring til afgivelse af tilbud

J.nr.
CAIJ/JLB

Beskæftigelsesministeriet (BM) ønsker at indhente tilbud på løsning af opgaven ”Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier”. Opgaven forudsættes gennemført af personer med forskerkompetencer indenfor det økonomiske eller erhvervsøkonomiske område. Betingelser for afgivelse
af tilbud er beskrevet nedenfor.
Opgave

”Analyse af virkninger af den teknologiske
udvikling - Review af effektstudier”

Proces for indhentning af tilbud

1. Opfordring er publiceret på
www.bm.dk.
2. Der kan stilles skriftlige spørgsmål til
materialet jf. frist nedenfor.
3. Tilbuddene vil blive evalueret umiddelbart efter udløb af tilbudsfristen. Der
er ikke mulighed for at overvære åbning af tilbud.

Tildelingskriterier

”bedste forhold mellem pris og kvalitet”
Ved pris forstås: Samlet pris og fast budget
for opgaveløsningen

Kvalitet:

Kvalitet vurderes ud fra 2 kriterier
1) Kvaliteten af tilbudsgivers løsningsbeskrivelse, dvs. hvorledes og i hvilket omfang leverandørens løsningsbeskrivelse, arbejdsmetoder og værktøjer samt leveringsplan og leveringstidspunkt efterkommer
BMs behov anført som i opgavebeskrivelsen. Dette vurderes ud fra Leverandørens
samlede løsningsbeskrivelse.
2) Tilbudsgivers forskningskompetencer
indenfor det område der svarer til reviewets
genstandsfelt, herunder tilbudsgivers teoretiske kvalifikationer indenfor forskning i

teknologisk udvikling og viden om beskæftigelsesområdet, herunder specifikke danske forhold. Dette vurderes ud fra CV’er
på de medarbejdere der foreslås tilknyttet
opgaven.
Tilbudsgiveren skal derfor anføre de medarbejdere, som skal indgå i opgaveløsningen. Medarbejderne skal beskrives enkeltvis med kort angivelse af cv. Det indgår i
vurdereingen af kvaliteten, hvorledes de anførte medarbejderes relevante kvalifikationer og erfaringer i forhold til den konkret
udbudte opgave, som beskrevet i opgavebeskrivelsen, vil blive inddraget og nyttiggjort
i relation til den konkrete udbudte opgave.
Dette vurderes ud fra leverandørens løsningsbeskrivelse.
Da opgaven forudsættes at anvende almindelig best-practise metode for litteraturreviews lægges der i udvælgelsen forholdsvis større vægt på kriterie 2) ovenfor.

Aflevering af tilbud:
Tilbud sendes til Beskæftigelsesministeriet på adressen: Ved Stranden
8, 1061 København K eller via mail
til jlb@bm.dk og los@bm.dk
Mærket ”Tilbud Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling Review af effektstudier”

Tilbuddet skal være Beskæftigelsesministeriet i hænde senest 1. september 2017 kl.
12.00

Spørgsmål til opgaven kan stilles
via mail (jlb@bm.dk eller
los@bm.dk).

Frist for spørgsmål er d. 28. august 2017 kl
12.

OPGAVEBESKRIVELSE
Opgavebeskrivelse

Der henvises til den vedlagte opgavebeskrivelse.
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Ønsker med hensyn til timing af
opgaven

Økonomiske rammer for opgaven
(Prismodel)



Ved opstart af opgaven afholdes der et
møde med den valgte tilbudsgiver, hvor
tidsplan, opgavebeskrivelse mv. gennemgås og den anvendte metode diskuteres.
 Der afholdes et statusmøde midtvejs,
hvor leverandøren skal præsentere den
udvalgte litteratur forud for skrivningen
af rapporten.
 Den endelige rapport sammenfatter resultaterne af reviewet samt en kort
gennemgang af metode og perspektivering. 1. udkast skal være Beskæftigelsesministeriet i hænde til kommentering senest 14 dage før endelig afrapportering, som er senest 15. februar
2018.
Opgaven udbydes som en fast prismodel,
rammen for udarbejdelse af analysen (maksimalpris) er 500.000 kroner ekskl. moms.
Udbetalingen vil ske ved opgavens afslutning.

Vedlagte bilag

Opgavebeskrivelse.
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