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Kære leverandør
På grund af den aktuelle situation med COVID-19 ønsker Børne- og
Undervisningsministeriet ved Styrelsen for It og Læring (STIL) at indgå
et antal aftaler om indkøb af digitale læremidler til brug for skoler og uddannelsesinstitutioner. Dette brev sendes derfor til leverandører på SKI’s
indkøbssystem for digitale læremidler samt de to forlagsforeninger, Danske Forlag og Brancheforening for Undervisningsmidler. Alle forlag, der
lever op til kriterierne er velkomne til at byde.
Formålet er at sikre et varieret grundlag i tilgængeligheden af digitale læremidler, så skoleelever i grundskolen, gymnasierne, erhvervsskolerne og
FGU kan fortsætte med at modtage en kvalificeret fjernundervisning i
den periode, hvor skolerne er helt eller delvist lukkede på grund af COVID-19.
STIL ønsker at indgå kontrakt med et antal leverandører, der leverer didaktiserede digitale læremidler. Leverandørerne skal tilbyde eksisterende
grundydelser rettet mod de enkelte fag, fordi ministeriet ønsker at understøtte forsyningssikkerheden under krisen. Indkøbet kan ikke bruges til
ydelser, som er ud over leverandørens normale kerneydelse, såsom særskilte forældreadgange og -support eller fx ydelser, der er udviklet specifikt målrettet skolelukningsperioden. Indkøbet kan ikke træde i stedet for
ydelser, der allerede er købt af kommuner og skoler. Indkøbet dækker
dermed udelukkende ekstraordinær adgang til alle landets skoler inden
for centrale fag, der er vigtige for, at skoler i Danmark kan bedrive undervisning trods skolelukningen.
STIL vil hermed invitere jer til at sende os et tilbud på jeres produkter,
og efter en indledende gennemgang af de indkomne tilbud, vil vi tage
kontakt til jer med henblik på forhandling af de konkrete vilkår.
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Følgende krav skal være opfyldt for, at jeres tilbud kan komme i betragtning:
1. Det produkt, der tilbydes, skal allerede være en del af markedet for
digitale læremidler på undervisningsområdet.
2. Læremidlet skal være didaktiseret, dvs. pædagogisk designede undervisnings- og læringssystemer, der er konstruerede direkte til undervisning. Læremidlet skal bestå af fagligt indhold og en didaktisk anvisning af, hvordan der arbejdes med indholdet ift. hvad der skal læres, og hvordan det skal læres.
3. Leverandøren skal stille support til rådighed for alle skolerne alle
hverdage, samt kunne opretholde en stabil drift uden lange svartider
trods øget aktivitet.
4. Det er et krav, at der er tale om læremidler, som ikke under normale
omstændigheder stilles gratis til rådighed.
5. Læremidlerne må ikke indeholde reklamer eller skadeligt indhold
Det gælder bl.a., at der ikke må optræde afhængighedsskabende indhold, der kan anspore til fx gambling, eller indhold der kan anspore
til skadevoldende adfærd som fx mobning.
6. Læremidlet må ikke forudsætte, at der skal tilkøbes yderligere digitale ressourcer for at anvende læremidlets forløb fuldt ud.
7. Læremidlet skal kunne tilgås via Unilogin.
8. Leverandøren skal overholde bestemmelserne i datasikkerhedsforordningen og sikre, at der er indgået en databehandleraftale med de
skoler/kommuner, der skal benytte læremidlet.
9. Leverandøren skal indgå en tilslutningsaftale med skolerne. Leverandøren skal derfor være oprettet som udbyder i STILs udbyderregister. Tilslutningssystemet gør det muligt at sende og hente data
imellem skoler og udbyder. Læs mere her.
STIL ønsker at indgå aftaler med en varighed på perioden fra 14. april
til 28. april med mulighed for forlængelse. Aftalen skal kunne forlænges en uge ad gangen.
Tildelingskriterier
Valget af leverandører vil ske således, at der sikres en bred dækning på
tværs af skoler, klasser og fag. STIL kan købe inden for en afgrænset
ramme på 2. mio. kr. pr. uge i alt.
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Ved valget af leverandører vil STIL lægge vægt på følgende:
 At produktet kan bruges af så mange elever som muligt.
 At produktet er velafprøvet, dvs. at det er blevet brugt af mange elever.
 Prisen for produktet.

Hvad skal man gøre for at komme i betragtning?
I skal sende et tilbud senest fredag d. 3. april 2020 kl. 12 og oplyse følgende:
 Entydig identifikation af tilbudsgiver
 Produktnavn.
 Formål med produktet og kort beskrivelse med angivelse af hvilke
klasser og fag produktet er målrettet.
 Oplysninger om det omtrentlige antal brugere den 31. marts.
 Om I kan opfylde alle ovenstående krav
Tilbuddet skal vedlægges prisforslag, hvor alle priselementer er medtaget,
så det er muligt at opgøre en pris pr. uge.
Tilbuddet inkl. prisforslag må fylde maksimalt 4 sider ekskl. kontraktudkast.
Tilbuddet skal vedlægges et udkast til kontrakt, gerne i Word-format.
Kontraktens omfang må maksimalt være på 10 sider.
Tilbuddet skal sendes til stil@stil.dk.
Vi gør opmærksom på, at der i henhold til offentlighedsloven kan søges
om aktindsigt i jeres tilbud, og at kun oplysninger, der i henhold til offentlighedslovens § 30 anses for fortrolige vil kunne undtages fra aktindsigt.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kan I sende en mail til stil@stil.dk
eller ringe til Mischa Juul Andersen på tlf. 20 56 41 24.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Josina Moltesen
Kontorchef

3

