Upphandling
Trygghetsskapande teknik för ordinärt och särskilt boende
Vilka behov har vi – Vilka krav ska vi ställa – Vilken leverantör uppfyller våra behov bäst

Förändrade verksamhetskrav och användarbehov för trygghetsskapande teknik ger både nya möjligheter
och utmaningar för offentliga och privata vårdgivare. Uclarity är specialister på att upphandla trygghetsskapande teknik för ordinärt och särskilt boende som utgår från verksamhetens behov och förutsättningar.

Syfte
•

Säkerställa att framtida leveranser av trygghetsskapande teknik uppfyller verksamhetsbehoven och
fastställd budget

•

Identifiera och leverera förbättrad trygghetsteknik för
ordinärt och särskilt boende

Tillvägagångsätt
•

Nulägesanalys: Kartläggning av befintliga trygghetslarmsystem och övrig trygghetsskapande teknik.
Analys av funktionalitet och integrationer med andra
system. Översyn av befintliga service- och
supportavtal. Framtagning av rapport som beskriver
nuläget och förslag på nästa steg

•

Kravfångst / Målbild: Intervjuer med representanter
för verksamheten för att identifiera behov och krav för
området. Workshop med verksamheten för att
definiera inriktning och målbild för upphandling

•

Upphandling: Framtagning av kravspecifikation (ska-,
bör- och redogörkrav) samt pris- och utvärderingsmodell enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
inkl. modul för att simulera utfall innan genomförd
upphandling

•

Rådgivning kring service- och supportnivåer (SLA) för
upphandlingsområdet

•

Utskick av RFP/RFQ till potentiella leverantörer samt
hantering av leverantörsfrågor under upphandlingsperioden

•

Sammanställning och analys av inkomna anbud för
upphandlingen samt rådgivning inför tilldelningsbeslut

Leverans / Resultat
❑ Projektkoordinering
❑ Nuläges- och behovsanalys för området
❑ Kravspecifikation, pris- och utvärderingsmodell
enligt LOU för upphandlingsområdet
❑ Hantering av leverantörsfrågor under
upphandlingsperioden
❑ Beslutsunderlag i Excel och PPT-format inkl.
kravuppfyllelse, kostnad och för/nackdelar för
inkomna anbud
❑ Presentation av upphandlingsresultat och
rekommenderat tillvägagångsätt till styrgrupp och
verksamhetsrepresentanter
❑ Stöd till uppdragsgivare under avtalsförhandling
med vald leverantör

Uclarity består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra
kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av moderna
kommunikations- och samarbetslösningar. Uclarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag
vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa? Kontakta oss!
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