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Sökum aðstæðna í þjóðfélaginu um þessar mundir skulu bjóðendur skila inn tilboði sínu á rafrænu formi 
á netfangið utbod@mannvit.is. Þá verður ekki boðið upp á að opna tilboðin að viðstöddum bjóðendum. 
Opnuarfundargerð verður send á alla bjóðendur að opnuninni lokinni. 

Kafli 0.4 Tilboð í útboðslýsingu breytist því með eftirfarandi hætti: 

 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 
Tilboð skal gera í allt eftirlitsverkið eins og því er lýst í útboðsgögnum þessum. 

Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild í 
tölvupósti á netfangið: utbod@mannvit.is. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af 
bjóðanda. og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. 

Gögn skulu innihalda tæknilegt tilboð, samkvæmt grein 2.1, Tæknilegt tilboð, og verðtilboð 
samkvæmt grein 2.2, Verðtilboð. Tölvupóstur skal merktur með „Heiti verks“ í efnislínu (e. 
subject). Utan á umslag skal koma fram nafn útboðs og bjóðanda. 

Bjóðendur skulu fylla út tilboðsbók sem fylgir útboðsgögnum þessum. Fylla skal út tilboðsblað og 
öll önnur eyðublöð tilboðsbókarinnar eins og texti segir til um. Sé tilboðsbók ekki að fullu útfyllt 
áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði. Tilboð skulu vera undirrituð af aðila sem hefur 
heimild til að skuldbinda fyrirtæki bjóðanda. Þá skal fylgja tilboði þau fylgigögn sem nefnd eru í 
grein 0.4.2, Fylgigögn með tilboði. 

Innifalið í tilboði skal vera allur kostnaður eftirlitsaðila, svo sem launakostnaður, akstur, allt efni, 
tæki, sími og tölvubúnaður, skrifstofuáhöld ef með þarf, ljós og orka, flutningur manna og tækja, 
yfirstjórn eftirlitsaðila, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði o.s.frv.  

Bjóðandi skal fylla út alla framangreinda liði til fulls. Í tæknilegu tilboði skulu ekki koma fram 
neinar fjárhagslegar upplýsingar. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboði, skal gera viðeigandi leiðréttingar 
á niðurstöðutölum tilboðs þar sem einingarverð verða látin gilda. Inn í tilboð skal reikna 
virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. Öll verð í tilboði skulu vera 
með virðisaukaskatti.  

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 
Bjóðendur skulu skila inn undirrituðurafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sem og útfylltri tilboðsskrá 
og undirrituðu tilboðsblaði á pappírsformi í tölvupósti, sjá grein „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Skipurit fyrir eftirlitsverkið. 

• Hvaða búnaður og aðstaða verður notað við rannsóknir, mælingar og úttektir. 

• Lýsing á eftirlitskerfi, þar sem fram komi skipulag og aðferðir við eftirlit. 

• Hvernig staðið er að gagnaskráningu og skjalavörslu. 

• Starfsmenn við eftirlit, reynsla þeirra og menntun. 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Starfsábyrgðartryggingar.   

• Reynsla fyrirtækisins af svipuðum eftirlitsverkum. 

• Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 
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• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir 
opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skilvísi sbr. 
framangreint er óheimilt að gera við hann samning.  

Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 

Sé verkkaupa kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 
heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem verkkaupa er unnt að sýna fram á.  

5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða hefur 
ekki lagt slíkar upplýsingar fram.  

Við mat á því hvort skilyrði 1. - 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að 
ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið 
stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. 

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 
Undirrituðu tilboðsblaði, og tilboðsskrá á pappírsformi og rafrænni tilboðsskrá og öðrum 
fylgigögnum skal skilað í tölvupósti á netfangið: utbod@mannvit.is. afgreiðslu Mannvits hf., 
Urðarhvarfi 6 (1. hæð), 203 Kópavogi í lokuðu umslagi greinilega merktu bjóðanda, ásamt 
viðkomandi útboði: Tölvupóstur skal merktur með „Heiti verks“ í efnislínu (e. subject). 

Eskiás - Stórás 

Gatnagerð og lagnir 

Eftirlit 

TILBOÐ 

Bjóðandi: Nafn 

Heimilisfang 

Póstnúmer 

0.4.4 TILBOÐSTRYGGING - GILDISTÍMI TILBOÐS 
Ekki verður krafist tilboðstryggingar af hendi bjóðanda.   

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 8 vikur 
frá opnun tilboða. 

mailto:utbod@mannvit.is
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Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 
Tilboð skulu hafa borist í tölvupósti á netfangið; utbod@mannvit.is afgreiðslu Mannvits hf. 
Urðarhvarfi 6 (1. hæð), 203 Kópavogi eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í grein „0.1.2 
Útboðsform - útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í samræmi við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. Á 
opnunarfundi verða lesin upp nöfn bjóðenda, tilboðsfjárhæð og skráð í fundargerð opnunarfundar. 
Fundargerðin verður send öllum bjóðendum eftir opnun tilboða. 

Sökum samkomubanns geta bjóðendur ekki verið viðstaddir opnun tilboða. 

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðunum verða ekki 
opnuð. Þó verða þau tilboð opnuð sem borist hafa með símbréfi á opnunarstað tilboða áður en 
skilafrestur er runnin út, enda hafi gögn, sem fylgja eiga tilboði, verið póstlögð með 
ábyrgðarsendingu a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram. 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 
Ákvæði um val á tilboði eru í grein 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar um EES útboð 
er að ræða. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð 
er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem 
verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi 
breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, 
enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda 
gildi þá ákvæði greinar „0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs“ um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í 
öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með 
tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki 
áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér 
strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka hagkvæmasta boði eða hafna öllum tilboðum. Hagkvæmasta 
tilboð er það boð sem er lægst að fjárhæð eða það boð sem fullnægir þörfum verkkaupa best 
samkvæmt þeim forsendum sem settar hafa verið fram í útboðsgögnum. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru 
fram í grein „0.1.3 Kröfur til bjóðenda“.  

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

 

 

Vinsamlegast athugið, viðauki þessi er nú hluti útboðsgagna. 
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