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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. 

Opnunarfundargerð 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 

A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á 

óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, 

sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum í tölvupósti á 

netfangi: utbod@mannvit.is á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera 

dagsett og undirritað af bjóðanda. og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð 

tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í 

tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 

Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem 

sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna 

verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 

niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 

verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn 

verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema 

annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi 

einingarverðs. 

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum 

tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B Aukaverk 

Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30, fer 

verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla. 

C Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 

útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða 

útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn 

óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á 

efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar 

breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á 

jafnréttisgrundvelli. 
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0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

Bjóðendur skulu skila inn undirrituðu rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sem og útfylltri 

tilboðsskrá í tölvupósti og undirrituðu tilboðsblaði á pappírsformi, sjá grein „0.4.1 Gerð og 

frágangur tilboðs“.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

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

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum  um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 

• Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, s.s. yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og 

upplýsingar um þá.  

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara.  

• Skrá yfir efnissala og efniseiginleika.  

 

Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir 

opnun tilboða. 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 kaupanda 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 kaupanda 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 á netfangið: utbod@mannvit.is í 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). 
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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. 

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 aðstæðna í þjóðfélaginu um þessar mundir verður ekki boðið upp á að opna tilboðin að 

viðstöddum bjóðendum 

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 kafla 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 lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum 

tilboðum. 
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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. 

 


