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S e k r et a ri at e t fö r u tr edning so ch p ro j e k t v e r k s am h e t
Upphandl ar e Conny Sjögr en

Upphandling av ramavtal avseende Mac OS X-kompatibla datorer.
Bakg r u n d
Lunds universitet har infordrat anbud på leverans och i vissa fall installation av Mac OS Xkompatibla datorer samt tillbehör till en eller flera av följande myndigheter: Chalmers tekniska
högskola, Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Kungliga
Musikhögskolan, Lunds universitet, Växjö universitet samt fr.o.m. 2007-01-01 Linköpings
universitet. Upphandlingen sker enligt öppet förfarande och annonserades i Opic 2006-01-24.
Sammanlagt 18 intressenter har tagit del av förfrågningsunderlaget.
Vid anbudstidens utgång, 2005-09-12, hade 3 anbud inkommit, från Apple Computer
International, MacForum AB och MacSupport AB.
Utvä r de r i ng
Utvärderingen av inkomna anbud har gjorts av Conny Sjögren, UPV, Lunds universitet.
Granskningen avseende kvalificering av inkomna anbud, har visat att samtliga anbudsgivare skall
kvarstå för vidare utvärdering av uppställda bedömningskriterier.
Syftet med utvärderingen av anbuden är att fastställa vilka anbud som bedöms vara de
ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån följande bedömningskriterier, angivna i
prioriteringsordning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk förmåga och kapacitet
Tillgänglighet
Pris
Service
Leveransvillkor
Företagsuppgifter
Teknisk specifikation
Kommersiella villkor
Miljöegenskaper

Fö rslag t il l besl ut
Anbudsgivarna har bedömts efter angivna kriterier. Bedömningen ger vid handen att
MacSupport lämnat det bästa anbudet med MacForum som god tvåa.
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Utvä r de r i ngspoäng
Apple

MacFor u m

MacS upport

Teknisk förmåga och kapacitet

60

60

60

Tillgänglighet

80

60

70

Pris

60

50

30

Service

40

80

80

Leveransvillkor

40

80

100

Företagsuppgifter

60

80

80

Teknisk specifikation

100

100

100

Kommersiella villkor

40

60

80

Miljöegenskaper

40

40

60

60,20

63,80

64,90

Totalpoäng

För att på bästa sätt tillgodose deltagande myndigheters behov, föreslås att samtliga anbudsgivare
antas så att respektive myndighet kan teckna avtal med den eller de leverantör/er de finner
lämpligt. En av förutsättningen har dessutom varit att för att möjliggöra för anbudsgivare utanför
närområdet att komma ifråga, minst en anbudsgivare antas med utgångspunkt från priset.
Besl ut
Härmed beslutas att anta anbud från Apple Computer International, MacForum AB och
MacSupport AB.
Beslut i detta ärende har fattats av upphandlingschef Martin Reinholtz efter föredragning av
Conny Sjögren, UPV.
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