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• Status
• Gammel avtale NT utløper 31.12.2018.
• Gammel avtale ST utløper 31.3.2019.

• Prosess
• Arbeidsgruppe UTD, Jus og anskaffelser, to skoleledere, bibliotek 

(delvis).

• Økonomisk ramme
• 80-100 000 millioner.
• Ca. 1 500/elev.

KONKURRANSE – TRYKTE OG 
DIGITALE LÆREMIDLER



TID
Aktivitet Tidspunkt

Utlysningsdato Uke 42

Spørsmål til konkurransedokumentene kan stilles i 

perioden

26.10.18 - 13.11.2018

Frist for å levere tilbud - tilbudsfrist 21.11.2018

Evaluering Uke 48-49

Valg av leverandør og meddelelse til leverandører Uke 50

Karensperiode 10 dager fra meddelelse om 

resultat 

Kontraktsinngåelse Uke 52

Tilbudets vedståelsesfrist 3 mnd etter tilbudsfrist

Kommunikasjon  All kommunikasjon mellom 

leverandør og 

Oppdragsgiver skal skje i 

Mercell, se pkt. 5.



• Formålet med anskaffelsen er å sikre at de videregående 
skolene har tilstrekkelig tilgang på trykte og digitale 
læremidler. 

• Det kan i mindre volum også være behov for læremidler 
beregnet for grunnskolen.

• Avtalen omfatter ikke generell skjønnlitteratur eller 
spesiallitteratur, som f.eks. bransje- og produktspesifikke 
læremidler. Anskaffelsen omfatter ikke digitale ordbøker.

FORMÅL



KRAVSPESIFIKASJON

1.3 Administrativ håndtering av digitale 

løsninger

Løsninger for lisenshåndtering og 

administrasjon av digitale læremidler 

beskrives.

T

1.4 Digitale læremiddel skal være tilpasset 

PC og Mac.

M

1.5 Nettbaserte ressurser skal være tilpasset 

vanlig brukte nettlesere.

Beskriv eventuelt responsivt design.

M/T



KRAVSPESIFIKASJON

1.6 Kundeservice 

Kontaktpunkt for kundeservice, 

informasjon og reserve bestillingsløsning 

(se pkt.3.1) skal vedlegges (mail/ 

telefon).

Åpningstider skal oppgis.

M

1.7 Gjennomføringsplan

Leverandør skal legge ved forslag til 

• implementeringsplan

• gjennomføringsplan for 

avtaleperioden

M/T



KRAVSPESIFIKASJON
2.1 Utvalg

Læreplanmålene og de lokale læreplanene legger føringer for 

valget av læremidler. 

Produktsortimentet og tjenestene som tilbys må ha en 

bredde og dybde som dekker kundens behov for læremidler i 

alle fag i avtaleperioden.

Kunden skal ha full frihet til å velge hvilke læremidler som 

skal benyttes. Leverandør må være villig til å levere/skaffe 

læremidler fra alle forlag som brukerne ønsker innenfor de 

områder avtalen omfatter.

M

2.2 Beskrivelse av utvalg

Beskriv/redegjør for tilbudt sortiment, eventuelt gjennom 

katalogmateriell eller nettsted. Beskrivelsen gjelder både 

trykte og digitale læremidler, samt kombinasjonsløsninger.

T



KRAVSPESIFIKASJON

2.6 Kvalitet

Trykte læremidler/bøker skal ha en garantert 

minste levetid (holdbarhetsgaranti) på tre år 

forutsatt normal bruk og slitasje. Da bøkene 

omfattes av en utlånsordning, må bøkene 

tåle normal bruk/ slitasje, det vil f.eks. si at 

rygg eller forside ikke skal løsne ved normal 

bruk.

M

2.7 Universell utforming

Leverandør skal beskrive hvordan nettbaserte 

læremidler oppfyller krav til universell 

utforming i henhold til WCAG 2.0.

T



KRAVSPESIFIKASJON

3.3 Gjennomsyn

Leverandør skal ha et system for å 

muliggjøre gjennomsyn/vurdering av 

trykte og digitale læremidler. 

Beskriv hvordan dette gjennomføres.

M/T



KRAVSPESIFIKASJON

3.4 Levering

For å begrense ugunstig miljøpåvirkning, vil 

oppdragsgiver tilstrebe å begrense transport i 

forbindelse med leveransene.

Levering av læremidler til videregående skoler er 

konsentrert til to hovedperioder – starten av høst- og 

vårhalvåret. I disse periodene vil det i tillegg til 

hovedleveringene kunne bli nødvendig med 

suppleringskjøp med rask levering. Ellers ønsker vi 

faste leveringstidspunkt hver 14.dag når det er 

nødvendig.

Leverandør bes beskrive hvordan han kan bidra til å 

etterkomme oppdragsgivers ønske om å redusere 

ugunstig miljøpåvirkning, både gjennom smart 

transport, avfallsbehandling og gjenvinningsprosedyrer.

M/T



VURDERING
Tildelingskriterier Vekting Dokumentasjonskra

v

Pris
Under dette punktet 
vurderes:
- Konkurransepris 

basert på tilbudte 
rabatter.

50-60 % Ferdig utfylt 
prisskjema.

Kvalitet
Under dette punktet 
vurderes:
- Generelle 

betingelser.
- Sortiment.
- Bestilling og 

levering.
- Miljøpåvirkning.

40-50 % Ferdig utfylt 
kravspesifikasjon:
- 1.3, 1.5, 1.7
- 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, 

2.5, 2.7
- 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7



• Fagfornyelsen.
• Ikke kjøp bøker for tidlig!

• Økonomireglement TRFK.
• Gir ikke mulighet til fondsavsetting.

UTFORDRING


