
 

 

 

 

Þórsgrund 

Gatnagerð og lagnir 
 

 

Varðar: Leiðrétting og viðbót á útboðsgögnum.  

 

Í ljós hefur komið að í lið 0.5.2.3 Veitur ohf. vantar texta sem varðar framlag 

verkkaupa vegna hitaveitu. Liður 0.5.2.3 er hér leiðréttur og texta bætt við er varðar 

framlag Veitna ohf.  

 

 

Eftirfarandi fyrispurn hefur borist: 

 

Fyrirspurn varðandi lið 0.5.2.3. 

Leggja Veitur eingöngu til efni vegna rafveitu í verkinu en ekki vegna hitaveitu? 

Í kaflanum um framlag verkkaupa er eingöngu fjallað um rafmagnsefni frá Veitum. 

Í verklýsingu er ekki að sjá að efni í hitaveitu sé innifalið í greiðsluliðum. 

 

 

Svar:  

Eftirfarandi texti er viðbót og leiðrétting á lið 0.5.2.3. Nýr liður 0.5.2.3 hljóðar svo:  

 

„Verktaki leggur fram ítarlega verkáætlun um framkvæmdatíma verksins fyrir 

undirritun verksamnings og þarf hún að hljóta samþykki verkkaupa. Hafi áætlunin 

verið samþykkt er hún bindandi fyrir verkkaupa og verktaka  þannig að þess verður 

ekki krafist að verkkaupi afhendi efni fyrr en þar kemur fram, sbr. gr. 3.3 í ÍST 

30:2012. 

Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri 

beiðni til umsjónarfólks verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um 

flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal 

verkkaupi tilkynna það til verktaka og tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu. 

Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa um afhendingu efnis og kvitta fyrir móttöku alls 

efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að efnið sé gallalaust.  

Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. 

Afgangsefni, í eigu verkkaupa, sem verktaki hefur veitt viðtöku, skal verktaki skila í 

vörumóttöku eða á annan stað eftir tilmælum verkkaupa.   

Verkkaupi leggur til allt efni vegna hitaveitu. 

 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni vegna rafveitu:  

• Jarðvír 

• Jarðstrengi 

 



• Ídráttarrör 

• Plasthlífar gular 

• Varúðarborða 

 

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn. Vöruhótelið kemur 

efninu á flutningatæki, en verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á 

verkstað og affermingu þar.  

Umsjónarfólk viðkomandi verks eða fageftirlitsfólk pantar efnið og Eimskip tekur það 

til fyrir verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi 

næsta virka dag.  

Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan tveggja 

sólarhringa verður skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna 

innskráningarinnar.  

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé 

afgreitt og hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun.  

Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með 

afhendingu efnis á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í 

samræmi við staðfesta verkáætlun.  

Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem 

verkkaupi leggur til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri 

geymslu að loknum hverjum vinnudegi.  

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til 

Vöruhótels Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits 

verkkaupa. Verktaki skal skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt 

að skila inn efni án skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á skilavörueyðublaði 

skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem er skilað. Við skil 

á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsfólki 

Eimskipa á opnunartíma hótelsins. Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skráir 

starfsfólk Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið á móti skilavörum á 

Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga. „ 
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