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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1564/2005                   EES/2008/68/27

frá 7. september 2005 

um að taka upp stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup samkvæmt 
tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB og 2004/18/EB (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/17/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um 
innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga 
og póstþjónustu (1), einkum 1. mgr. 44. gr. og 1. mgr. 63. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um 
útboð og gerð opinberra verksamninga, vörusamninga og 
þjónustusamninga (2), einkum 36. gr. (1. mgr.), 58. gr. (2. 
mgr.), 64. gr. (2. mgr.) og 70. gr. (1. mgr.), 

að höfðu samráði við ráðgjafarnefndina um opinbera samninga, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2004/17/EB er gerð krafa um að samningar, 
sem hún gildir um, séu auglýstir í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. Í tilkynningum til birtingar þar skal 
tiltaka upplýsingarnar sem settar eru fram í tilskipuninni, 
einkum í XIII., XIV., XV. viðauka A, XV. viðauka B, 
XVI., XVIII. og XIX. viðauka. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 257, 1.10.2005, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006  frá 2. júní 2006 um 
breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 44, 7.9.2006, bls. 18. 

(1)  Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 1. Tilskipunin eins og henni var breytt 
með reglugerð (EB) nr. 1874/2004 (Stjtíð. ESB L 326, 29.10.2004, bls. 17). 

(2) Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 114. Tilskipunin eins og henni var breytt 
með reglugerð (EB) nr. 1874/2004. 

2) Í tilskipun 2004/18/EB er gerð krafa um að samningar 
sem hún gildir um séu auglýstir í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. Í tilkynningum um þá birtingu skal 
tiltaka upplýsingarnar sem settar eru fram í tilskipuninni, 
einkum í VII. viðauka. 

3) Í tilskipun ráðsins 92/50/EBE frá 18. júní 1992 um 
samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 
samninga um kaup á þjónustu (3), 93/36/EBE frá 14. júní 
1993 um samræmingu reglna um útboð og gerð 
opinberra samninga um vörukaup (4), 93/37/EBE frá 14. 
júní 1993 um samræmingu reglna um útboð og gerð 
opinberra verksamninga (5) og 93/38/EBE frá 14. júní 
1993 um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem 
annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti (6), 
eins og henni var breytt með tilskipun ráðsins 
2001/78/EB (7), er kveðið á um stöðluð eyðublöð fyrir 
birtingu slíkra tilkynninga. 

4) Þar sem tilskipun 2004/18/EB hefur komið í stað 
tilskipana 92/50/EBE, 93/36/EBE og 93/37/EBE og 
tilskipun 2004/17/EB hefur komið í stað tilskipunar 
93/38/EBE er nauðsynlegt að mæla fyrir um eitt safn 
uppfærðra staðlaðra eyðublaða þar sem tekið er tillit til 
upplýsinga sem krafist er í þessum tilskipunum og kveða 
á um snið sem unnt er að meðhöndla með rafrænum 
hætti. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 209, 24.7.1992, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(4) Stjtíð. EB L 199, 9.8.1993, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(5) Stjtíð. EB L 199, 9.8.1993, bls. 54. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(6) Stjtíð. EB L 199, 9.8.1993, bls. 84. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(7) Stjtíð. ESB L 285, 29.10.2001, bls. 1. 
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5) Aðildarríki skulu taka tilskipanir 2004/17/EB og 
2004/18/EB upp í landslög eigi síðar en 31. janúar 2006. 
Sum aðildarríki kunna hins vegar að lögleiða þessar 
tilskipanir áður en fresturinn rennur út. Því er rétt að 
samningsaðilar í skilningi tilskipunar 2004/17/EB og 
samningsaðilar í skilningi tilskipunar 2004/18/EB, í þeim 
aðildarríkjum þar sem innlendar ráðstafanir til 
lögleiðingar taka gildi áður en fresturinn til lögleiðingar 
samkvæmt tilskipun 2004/17/EB og 2004/18/EB rennur 
út, noti stöðluðu eyðublöðin sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð frá þeim degi er innlendu ráðstafanirnar taka 
gildi, 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Samningsaðilar skulu, frá þeim degi er innlendar ráðstafanir 
þeirra til að lögleiða tilskipun 2004/17/EB taka gildi og eigi 
síðar en 1. febrúar 2006, nota stöðluðu eyðublöðin, sem sett eru  

fram í IV. til IX. viðauka og XII. og XIII. viðauka við þessa 
reglugerð, við birtingu á tilkynningunum sem vísað er til í 
41.-44 gr. og 63. gr. tilskipunarinnar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. 

2. gr. 

Samningsyfirvöld skulu, frá þeim degi er innlendar ráðstafanir 
þeirra til að lögleiða tilskipun 2004/18/EB taka gildi og eigi 
síðar en 1. febrúar 2006, nota stöðluðu eyðublöðin sem sett eru 
fram í I., II. og III. viðauka og VIII. til XIII. viðauka við þessa 
reglugerð við birtingu á tilkynningunum sem vísað er til í 35., 
36., 58., 64., 69. og 70. gr. tilskipunarinnar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 7. september 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Charlie McCREEVY 

framkvæmdastjóri. 
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Skrá yfir viðauka 

 

I. viðauki: Staðlað eyðublað 1: „Kynningartilkynning“ 

II. viðauki: Staðlað eyðublað 2: „Útboðstilkynning“ 

III. viðauki: Staðlað eyðublað 3: „Tilkynning um gerð samnings“ 

IV. viðauki: Staðlað eyðublað 4: „Reglubundin kynningartilkynning – Þjónustuveitur“ 

V. viðauki: Staðlað eyðublað 5: „Útboðstilkynning – Þjónustuveitur“ 

VI. viðauki: Staðlað eyðublað 6: „Tilkynning um gerð samnings – Þjónustuveitur“ 

VII. viðauki: Staðlað eyðublað 7: „Hæfismatskerfi – Þjónustuveitur“ 

VIII. viðauki: Staðlað eyðublað 8: „Tilkynning í upplýsingaskrá kaupanda“ 

IX. viðauki: Staðlað eyðublað 9: „Einfölduð útboðstilkynning í virku innkaupakerfi“ 

X. viðauki: Staðlað eyðublað 10: „Opinber sérleyfissamningur um verk“ 

XI . viðauki: Staðlað eyðublað 11: „Útboðstilkynning – Samningur sem sérleyfishafi, sem er ekki samningsyfirvald, gerir“ 

XII. viðauki: Staðlað eyðublað 12: „Tilkynning um hönnunarsamkeppni“ 

XIII. viðauki:: Staðlað eyðublað 13: „Úrslit hönnunarsamkeppni“ 
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I. VIÐAUKI 
 
 
 
 



   
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 



   
  

 
  

 

 
 

KYNNINGARTILKYNNING 
 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD 
 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsyfirvalds (URL): 
 
Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 
 

 
Nánari upplýsingar fást hjá: 
 
 

 

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
 
I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds 
 

□ Ráðuneyti eða annað lands- eða sambandsríkis-
yfirvald, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvald 

□ Svæðis- eða staðarskrifstofa 

□ Stofnun sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið): ___________________________ 
 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið): ___________________________ 
 

Samningsyfirvald kaupir fyrir hönd annarra samningsyfirvalda já  □   nei  □ 
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II. ÞÁTTUR A: EFNI SAMNINGSINS (VERK) 
 

II.1) Heiti sem samningsyfirvald gefur samningnum 
______________________________________________________________________________________________  

II.2) Tegund samnings og verkstaður 
 
Aðalstaður þar sem vinna fer fram: _______________________________________ 

 

NUTS-kóði: □□□□□ 

II.3) Á þessi tilkynning við um rammasamning? já  □  nei  □ 

II.4) Stutt lýsing á eðli og umfangi verks 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
 
Áætlaður verkkostnaður, ef hann er þekktur, án VSK (aðeins í tölum): _______________________  Gjaldmiðil: _____  
 
eða kostnaðarbil:  á milli  _____________________  og  ___________________                               Gjaldmiðill: ____  

Skiptist samningurinn í hlutasamninga? (upplýsingar um hlutasamninga eru í 
viðauka B – fyllið út eitt eintak af viðaukanum fyrir hvern hluta) 

já  □  nei  □ 

II.5) Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

II.6)  Áætlaður upphafsdagur útboðsferlisins og gildistími samningsins 

Áætlaður upphafsdagur (ef þekktur) 

útboðsferlisins  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 
eða áætluð dagsetning (ef þekkt) 

verkbyrjunar □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

verkloka □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

II.7) Fellur samningurinn undir samninginn um opinber innkaup? já  □  nei  □ 

II.8) Viðbótarupplýsingar (ef við á) 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
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II. ÞÁTTUR B: EFNI SAMNINGSINS (VARA EÐA ÞJÓNUSTA) 
 

II.1) Heiti sem samningsyfirvald gefur samningnum 
 
______________________________________________________________________________________________  

II.2) Tegund samnings og staður þar sem vara er afhent eða þjónusta innt af hendi 
(Aðeins skal velja einn flokk – vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við tiltekið efni samningsins eða 
innkaupin) 

Vörur  □               Þjónusta  □             Þjónustuflokkur:        nr. □□ 
(varðandi þjónustuflokka 1-27, sjá II. viðauka við tilskipun 2004/18/EB) 

Aðalstaður þar sem þjónusta er innt af hendi eða vara afhent : _______________________    NUTS-kóði    □□□□ 

II.3) Stutt lýsing á eðli og magni eða verðmæti vöru eða þjónustu (í hverjum þjónustuflokki) 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
 
Áætlaður verkkostnaður, ef hann er þekktur, án VSK (aðeins í tölum):  __________________  Gjaldmiðill: _________  
 
eða kostnaðarbil:  á milli  ________________________________  og  __________________  Gjaldmiðill: _________  

Skiptist samningurinn í hlutasamninga? (upplýsingar um hlutasamninga eru í viðauka B – 
fyllið út eitt eintak af viðaukanum fyrir hvern hluta) 

já  □  nei  □ 

II.4) Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

II.5) Áætlaður upphafsdagur útboðsferlisins (ef vitað er)                             □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

II.6) Fellur samningurinn undir samninginn um opinber innkaup?                                               já  □  nei  □ 

II.7) Viðbótarupplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
----------------------------------- (Nota má þennan þátt eins oft og þarf ----------------------------------- 

- en ekki má blanda saman vörum og þjónustu í II.2) 
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III. ÞÁTTUR: LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 
 

III.1)  Skilyrði varðandi samninginn 
III.1.1)  Helstu skilyrði um fjármögnun og greiðslufyrirkomulag og/eða tilvísanir í viðkomandi ákvæði sem 
gilda um það (ef þekkt, aðeins skal veita upplýsingar um verksamninga):  

_______________________________________________________________________________________________ 
III.2)  Skilyrði fyrir þátttöku 

III.2.1)  Samningarnir bundnir við ákveðna hópa (ef við á)  já  □  nei  □ 

Samningurinn er bundinn við verndaða vinnustaði □ 

Framkvæmd samningsins er bundin við ramma áætlana um verndaða vinnu □ 
 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

 

VI.1)  Samningurinn tengist verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum 
Bandalagsins já  □  nei  □ 

Ef svarið er já skal gefa tilvísun í verk og/eða áætlanir: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Viðbótarupplýsingar (ef við á):  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3) Upplýsingar um almennan regluramma 

Vefsetur viðkomandi stjórnvalds þar sem unnt er að fá upplýsingar 

Skattalöggjöf:  __________________________________________________________________________________  

Lög um umhverfisvernd:  _________________________________________________________________________  

Vinnuvernd og vinnuskilyrði:  ______________________________________________________________________  

Færa skal viðbótarupplýsingar um viðkomandi opinbera þjónustu þar sem unnt er að fá upplýsingar um 
skattamál, umhverfisvernd, vinnuvernd og vinnuskilyrði í II. til IV. lið í viðauka A (ef við á) 

VI.4) Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI A 
 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 
 
I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 
Póstfang:  
Sveitarfélag:  Póstnúmer:  Land:  
Tengiliður (eða tengiliðir):  

Berist til:  

Sími:  

Tölvupóstfang:  Bréfasími:  
Veffang:  

 
 
II)  Heimilisfang, tengiliðir og vefsetur viðkomandi opinberrar þjónustu þar sem unnt er að fá upplýsingar um 
skattamál 

Opinbert heiti: 
Póstfang:  
Sveitarfélag:  Póstnúmer:  Land:  
Tengiliður (eða tengiliðir):  

Berist til:  

Sími:  

Tölvupóstfang:  Bréfasími:  
Veffang (URL):  

 

 

III)  Heimilisfang, tengiliður og vefsetur viðkomandi opinberrar þjónustu þar sem unnt er að fá upplýsingar um 
umhverfisvernd 

Opinbert heiti: 
Póstfang:  
Sveitarfélag:  Póstnúmer:  Land:  
Tengiliður (eða tengiliðir):  

Berist til:  

Sími:  

Tölvupóstfang:  Bréfasími:  
Veffang (URL):  
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IV)  Heimilisfang, tengiliðir og vefsetur viðkomandi opinberrar þjónustu þar sem unnt er að fá upplýsingar um 
vinnuvernd og vinnuskilyrði 
 

Opinbert heiti: 

Póstfang:  

Sveitarfélag:  Póstnúmer:  Land:  

Tengiliður (eða tengiliðir):  

Berist til:  

Sími:  

Tölvupóstfang:  Bréfasími:  

Veffang (URL):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Staðlað eyðublað 1 – ÍS 



   
  

 
  

 

VIÐAUKI B 

UPPLÝSINGAR UM HLUTASAMNINGA 

Hlutasamningur nr. □□□     Heiti __________________________________________________________________  
 

1)  Stutt lýsing 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

2) Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 
 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
3)  Magn eða umfang  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Áætlaður kostnaður, ef hann er þekktur, án VSK (aðeins í tölum): ________________  Gjaldmiðill: ______________ 
eða kostnaðarbil: á milli    _____________________og   _______________________  Gjaldmiðill: ______________ 
4)  Upplýsingar um annan upphafsdag útboðsferlis og/eða gildistíma samnings 
(ef við á)  

Áætlaður upphafsdagur (ef þekktur) 

útboðsferlisins                          □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

eða áætluð dagsetning (ef þekkt) 

verkbyrjunar                            □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

verkloka                                   □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
5)  Viðbótarupplýsingar um hlutasamninga 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________   

------------------------------ (Nota skal þennan viðauka einu sinni fyrir hvern hlutasamning) ------------------------------ 
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ÚTBOÐSTILKYNNING 
 

I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD 
I.1)  Nafn, heimilisföng og tengiliðir 

Opinbert heiti: 
Póstfang: 
Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 
Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 
Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsyfirvalds (URL): 

Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 

 
Nánari upplýsingar fást hjá: 
 

 

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 

Unnt er að nálgast útboðslýsingar og viðbótargögn (þ.m.t. skjöl fyrir samkeppnisviðræður og virkt innkaupakerfi) hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út II. lið í viðauka A 

Senda skal tilboð eða beiðnir um þátttöku til: 
 

 

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út III. lið í viðauka A 

I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds 

□ Ráðuneyti eða annað lands- eða sambandsríkis-
yfirvald, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvald 

□ Svæðis- eða staðarskrifstofa 

□ Aðili sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið): ___________________ 
 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið): ________________________ 

Kaupir samningsyfirvald fyrir hönd annarra samningsyfirvalda? já  □  nei  □ 
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II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 
 

II.1)  Lýsing 

II.1.1)  Heiti sem samningsyfirvald gefur samningnum 

______________________________________________________________________________________________   

II.1.2)  Tegund samnings og verkstaður, staður þar sem vara er afhent eða þjónusta innt af hendi 

(Aðeins skal velja einn flokk – verk, vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við tiltekið efni samningsins eða 
innkaupin) 

a)  Verk □ b)  Vörur □ c)  Þjónusta □ 

Þjónustuflokkur: Nr. □□ Framkvæmd □ Kaup □ 

Hönnun og framkvæmd □ Rekstrarleiga □ 
Leiga □ 

Kaupleiga □ 

Framkvæmd, á hvaða hátt sem 
er, sem fullnægir þeim kröfum 
sem samningsyfirvöld hafa 
tilgreint 

□ 

Sambland af þessu □ 

(Varðandi þjónustuflokka 1-27, sjá II. 
viðauka við tilskipun 2004/18/EB) 

Aðalstaður þar sem vinna fer fram 

_____________________________ 
_____________________________ 

Aðalstaður þar sem vara er afhent 

____________________________ 

____________________________ 

Aðalstaður þar sem þjónusta er innt af 
hendi 

______________________________ 

______________________________ 

NUTS-kóði                     □□□□□ NUTS-kóði                  □□□□□ NUTS-kóði                     □□□□□ 
II.1.3) Tilkynningin á við um    

Opinberan samning □ Uppsetningu á virku innkaupakerfi □ 

Gerð rammasamnings □   

II.1.4) Upplýsingar um rammasamning (ef við á)  

Rammasamningur við marga rekstraraðila □ Rammasamningur við einn rekstraraðila □ 

Fjöldi □□□ eða, ef við á, hámarksfjöldi 
þátttakenda í fyrirhuguðum rammasamningi 

□□□  

Gildistími rammasamningsins: Gildistími í árum: □□ eða mánuðum: □□□ 

Rökstuðningur fyrir rammasamningi með lengri gildistíma en fjögur ár: _____________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
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Áætlað heildarverðmæti innkaupa á öllum gildistíma rammasamningsins (ef við á; aðeins í tölum):  
Áætlað verðmæti án virðisaukaskatts: ______________              Gjaldmiðill: ___________________ 
eða verðbil: á milli __________________ og ____________      Gjaldmiðill: ___________________ 
Tíðni og verðmæti samninganna sem gera skal (ef það er þekkt): __________________________________________  
II.1.5)  Stutt lýsing á samningnum eða innkaupunum 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

II.1.6)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 
 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

II.1.7)  Fellur samningurinn undir samninginn um opinber innkaup? já □ nei □ 

II.1.8)  Skiptist samningurinn í hlutasamninga? (upplýsingar um hlutasamninga eru í viðauka B – 
fyllið út eitt eintak af viðaukanum fyrir hvern hluta) já □ nei □ 

Ef svarið er já, skal skila tilboðum í (merkið aðeins við einn reit):   

aðeins einn hlutasamningur □ einn eða fleiri hlutasamningar □ allir hlutasamningar □ 

II.1.9)  Verður tekið við frávikstilboðum? já □ nei □ 
 
 
11. 2)  Magn eða umfang samningsins  
 

II.2.1) Heildarmagn eða heildarumfang (þ.m.t. allir hlutasamningar og valkostir, ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Áætlað verðmæti, ef við á, án VSK (aðeins í tölum): ______________  Gjaldmiðill: ___________________________  

eða verðbil: á milli   _____________________  og  _____________________                Gjaldmiðill: _____________  
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II.2.2)  Valkostir (ef við á) já □ nei □ 
Ef svarið er já skal gefa lýsingu á valkostunum: ________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Ef það er vitað, tímatafla til bráðabirgða um nýtingu þessara kosta: 

í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

Hve oft má endurnýja samninginn (ef um það er að ræða): □□□ eða  á milli □□□ og □□□ 

Áætlaður tímarammi fyrir síðari samninga, ef það er vitað, þegar um er að ræða endurnýjanlega samninga um kaup á 
vörum eða þjónustu:  

í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 
 
 
II.3)  Gildistími samningsins eða frestur til að ljúka verkinu 
 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

eða upphaf  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

    lok  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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III. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 
 

III.1)  Skilyrði varðandi samninginn 

III.1.1)  Tryggingarfé og ábyrgðir sem krafist er (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.1.1)  Helstu skilyrði um fjármögnun og greiðslufyrirkomulag og/eða tilvísanir í viðkomandi ákvæði sem 
gilda um það 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.1.3)  Hvaða rekstrarform að lögum sá hópur rekstraraðila, sem gera á samning við, skal hafa 

(ef við á)  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.1.4)  Sé framkvæmd samningsins sérstökum skilyrðum háð skal tilgreina það 
(ef við á)  

já □ nei □ 

Ef svarið er já skal færa inn lýsingu á sérstökum skilyrðum 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
 

III.2)  Skilyrði fyrir þátttöku 

 

III.2.1)  Persónuleg staða rekstraraðila, þ.m.t. kröfur sem tengjast skráningu í firmaskrá eða viðskiptaskrá 

Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar:  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
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III.2.2)  Efnahagsleg og fjárhagsleg geta  
Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að 
meta hvort kröfur séu uppfylltar:  
____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

Lágmarkskröfur sem hugsanlega eru gerðar (ef við á):  
____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

III.2.3)  Tæknileg geta  

Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að 
meta hvort kröfur séu uppfylltar:  
____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

Lágmarkskröfur sem hugsanlega eru gerðar (ef við á):  
____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

III.2.4)  Eru samningarnir bundnir við ákveðna hópa? (ef við á)  já □ nei □ 

Samningurinn er bundinn við verndaða vinnustaði □ 

Framkvæmd samningsins er bundin við ramma áætlana um verndaða vinnu □ 
 
III.3) Sérstök skilyrði varðandi þjónustusamninga 
 

III.3.1)  Er framkvæmd þjónustunnar bundin við sérstaka starfsgrein? já □ nei □ 

Ef svarið er „já“ skal vísa til viðeigandi laga og stjórnsýslufyrirmæla:  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.3.2)  Lögaðilar skulu gefa upp nöfn og starfsmenntun og hæfi þeirra starfsmanna sem 
annast framkvæmd þjónustunnar  

já □ nei □ 
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IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 
 
IV.1) Tegund útboðs 
 

IV.1.1)  Tegund útboðs 

Almennt útboð □ 

Lokað útboð □ 

Lokað hraðútboð □ Rökstuðningur fyrir hraðútboði:  

___________________________________________________________________  

Samningskaup □ Hafa umsækjendur þegar verið valdir? já □ nei □ 

Ef svarið er já skal færa nöfn og heimilisföng rekstraraðila sem þegar hafa verið 
valdir skv. 3. lið VI. þáttar. Viðbótarupplýsingar 

Samkeppnisviðræður □ 

IV.I.2)  Takmarkanir á fjölda rekstraraðila sem verður boðið að leggja fram tilboð eða taka þátt  
(lokað útboð, samningskaup og samkeppnisviðræður)  

Áætlaður fjöldi rekstraraðila □□□ 

eða áætlaður lágmarksfjöldi □□□ og, ef við á, hámarksfjöldi □□□ 
Hlutlægar viðmiðanir fyrir takmörkun á fjölda þátttakenda:  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

IV.1.3)  Fækkun rekstraraðila í samningaviðræðum eða samkeppnisviðræðum  
(samningskaup, samkeppnisviðræður)  

Fer ferlið fram í áföngum með það fyrir augum að fækka smám saman 
lausnum sem verða ræddar eða tilboðum sem samið verður um?  

já □ nei □ 
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IV. 2)  FORSENDUR FYRIR VALI 
 

IV.2.1)  Forsendur fyrir vali (haka skal í viðeigandi reiti)  

Lægsta verð □ 

eða 

hagstæðasta tilboð með tilliti til: □ 

□ þeirra forsendna sem tilgreindar eru hér á eftir (forsendur fyrir vali skulu tilgreindar samkvæmt vægi þeirra eða í 
lækkandi röð eftir mikilvægi þar sem ekki er unnt að sýna fram á vægi þeirra) 

□ forsendnanna sem tilgreindar eru í útboðslýsingunni, í boði um að leggja fram tilboð eða ganga til samninga eða 
skýringargögnum 

Forsendur  

1.  _________________________  

2.  _________________________  

3.  _________________________  

4.  _________________________  

5.  _________________________  

Vægi  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

Forsendur  

6.  ___________________________  

7.  ___________________________  

8.  ___________________________  

9.  ___________________________  

10. ___________________________  

Vægi  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

IV.2.2)  Á að nota rafrænt uppboð? já □ nei □ 
Ef svarið er já, skal færa inn viðbótarupplýsingar um rafrænt uppboð (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
 
 
IV.3)  Upplýsingar vegna umsýslu 
 

IV.3.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Fyrri birtingar varðandi sama samning? já □ nei □ 

Ef já, 

Kynningartilkynning                                     □                Tilkynning í upplýsingaskrá kaupanda      □ 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Aðrar fyrri birtingar (ef við á)                       □  

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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IV.3.3)  Skilyrði fyrir því að fá útboðslýsingar og viðbótargögn (nema í virku innkaupakerfi) eða skýringargögn 
(ef um er að ræða samkeppnisviðræður)  

Frestur til að óska eftir eða fá aðgang að skjölum 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

Ber að greiða fyrir skjölin? já □ nei □ 

Verð, ef svarið er já (aðeins í tölum):  ______________  Gjaldmiðill: ______ 
Greiðsluskilmálar og greiðslumáti: __________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

IV.3.4)  Frestur til að leggja fram tilboð og/eða þátttökutilkynningar  

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

IV.3.5)  Sendingardagur boðs um að leggja fram tilboð eða taka þátt til valinna umsækjenda (ef vitað er) 
(ef um er að ræða lokað útboð og samningskaup og samkeppnisviðræður) 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá)  

IV.3.6)  Tungumál sem semja má tilboð eða beiðnir um þátttöku á 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Annað: ________________________________________________________________________________________  

IV.3.7)  Lágmarksgildistími tilboðs (almenn útboð)  

Til og með: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

eða gildistími í mánuðum: □□□ eða dögum: □□□ (frá tilgreindum viðtökudegi tilboða)  

IV.3.8)  Skilyrði varðandi opnun tilboða 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

Staður (ef  við á) _________________________________________________________________________________  

Einstaklingar sem hafa heimild til að vera viðstaddir opnun tilboða (ef við á) já □ nei □ 

______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
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VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Er um endurtekin innkaup að ræða? (ef við á) já □ nei □ 

Ef svarið er já skal gefa upp áætlaðan birtingartíma frekari tilkynninga: _____________________________________  

VI.2)  Tengist samningurinn verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum 
Bandalagsins? já □ nei □ 

Ef svarið er já skal færa inn tilvísun í verk og/eða áætlanir: ______________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Frekari upplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.4)  Meðferð kærumála  

VI.4.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang: Bréfasími: 

VI.4.2)  Kærumál (fylla skal út VI.4.2 EÐA ef með þarf, lið VI.4.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.4.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærumál 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

VI.5)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI A 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 

I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang: 

 

II)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá útboðslýsingu og viðbótargögn (þ.m.t. skjöl fyrir 
samkeppnisviðræður og virkt innkaupakerfi)  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

III)  Heimilisföng og tengiliðir þangað sem senda skal tilboð/beiðnir um þátttöku  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang: 
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VIÐAUKI B 

UPPLÝSINGAR UM HLUTASAMNINGA 

Hlutasamningur nr. □□□     Heiti __________________________________________________________________  

1)  Stutt lýsing 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

2)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV)  

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 

3)  Magn eða umfang  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Áætlaður kostnaður, ef hann er þekktur, án VSK (aðeins í tölum): _________________  Gjaldmiðill: _________ 

 
eða kostnaðarbil:  á milli  _____________________  og  ___________________            Gjaldmiðill: _________ 

4)  Upplýsingar um aðra dagsetningu fyrir gildistíma samnings og/eða upphaf/lok(ef við á) 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

eða    upphaf □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

lok □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

5)  Viðbótarupplýsingar um hlutasamninga 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

-------------------------------- (Nota skal þennan viðauka einu sinni fyrir hvern hlutasamning) ----------------------------------- 
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TILKYNNING UM GERÐ SAMNINGS 
 
 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD 
 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsyfirvalds (URL): 
 
Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 
 

 
 
I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds 
 

□ Ráðuneyti eða annað lands- eða sambandsríkis-
yfirvald, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvald 

□ Svæðis- eða staðarskrifstofa 

□ Aðili sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið): ___________________ 
 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið): _________________________ 
 

Kaupir samningsyfirvald fyrir hönd annarra samningsyfirvalda? já  □  nei  □ 
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II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 
 

II.1)  Lýsing 

II.1.1)  Heiti sem samningsyfirvald gefur samningnum 
______________________________________________________________________________________________  

II.1.2)  Tegund samnings og verkstaður, staður þar sem vara er afhent eða þjónusta innt af hendi (Aðeins skal 
velja einn flokk – verk, vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við tiltekið efni samningsins eða innkaupin) 

a)  Verk □ b)  Vörur □ c)  Þjónusta □ 

Framkvæmd □ Kaup □ Þjónustuflokkur Nr. □□ 

Hönnun og framkvæmd □ Rekstrarleiga □ 

□ Leiga □ 

Kaupleiga □ 

Má birta þessa tilkynningu fyrir 
þjónustuflokka 17 til 27 (sjá viðauka 
C)? 

Já  □  Nei  □ 
Framkvæmd, á hvaða hátt sem 
er, sem fullnægir þeim kröfum 
sem samningsyfirvöld hafa 
tilgreint  

Sambland af þessu □   

Aðalstaður þar sem vinna fer fram 
_____________________________ 
_____________________________ 

Aðalstaður þar sem vara er afhent 
_____________________________ 
_____________________________ 

Aðalstaður þar sem þjónusta er innt 
af hendi 
_____________________________ 
_____________________________ 

NUTS-kóði □□□□□ NUTS-kóði □□□□□ NUTS-kóði □□□□□ 

II.1.3)  Tilkynningin á við um (ef við á) 

Gerð rammasamnings  □                                                         Samninga sem byggjast á virku innkaupakerfi  □ 

II.1.4)  Stutt lýsing á samningnum eða innkaupunum 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.1.5)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

II.1.6)  Fellur samningurinn undir samninginn um opinber innkaup ? já  □  nei  □ 

 
2 Staðlað eyðublað 3 – ÍS 
 



   
  

 
  

 

II.2)  Endanlegt heildarverðmæti samninga 

II.2.1)  Endanlegt heildarverðmæti frágenginna samninga (aðeins í 
tölum) 
(Aðeins skal færa inn endanlegt heildarverðmæti, þ.m.t. allir samningar, 
hlutasamningar og valkostir; færa skal inn upplýsingar um einstaka 
samninga í V. þætti, gerð samnings)  

Án VSK Með VSK VSK-prósenta 
(%)  

Verðmæti:  ____________ Gjaldmiðill: ____ □ □ □□,□ 
eða lægsta boð ________ / hæsta boð __________ 
sem tekið er tillit til Gjaldmiðill: ____ □ □ □,□ 

 

 

IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 

 

IV.1) Tegund útboðs 

IV.1.1)  Tegund útboðs 

Almennt útboð □ 

Lokað útboð □ 

Lokað hraðútboð □ 

Samkeppnisviðræður □ 

Samningskaup með útboði □ 

Hröðuð samningskaup □ 

Samningskaup án útboðs □ 

Rökstuðningur fyrir samningskaupum án útboðs:  fyllið út 
viðauka D 

 
 
IV.2)  Forsendur fyrir vali 
 

IV.2.1)  Forsendur fyrir vali (haka skal í viðeigandi reiti)  

Lægsta verð □ 

eða 

hagstæðasta tilboð að því er varðar: □ 

Forsendur  

1.  _________________________  

2.  _________________________  

3.  _________________________  

4.  _________________________  

5.  _________________________  

Vægi  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

Forsendur  

6.  ___________________________  

7.  ___________________________  

8.  ___________________________  

9.  ___________________________  

10. ___________________________  

Vægi  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

IV.2.2)  Á að nota rafrænt uppboð? já □ nei □ 
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IV.3)  Upplýsingar vegna umsýslu 
 

IV.3.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Fyrri birtingar varðandi sama samning? já □ nei □ 

Ef já, (hakið í viðeigandi reiti): 

Kynningartilkynning    □                EÐA         Tilkynning um upplýsingaskrá kaupanda      □ 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ af □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Útboðstilkynning                □                EÐA               Einfölduð útboðstilkynning (í virku innkaupakerfi)  □ 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Aðrar fyrri birtingar  □  

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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V. ÞÁTTUR: GERÐ SAMNINGS 
 

Samningur nr. □□□           Heiti ________________________________________________________________  
 

V.1)  Dagsetning samningsgerðar:   □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

V.2)  Fjöldi tilboða sem barst □□□ 

V.3)  Nafn og heimilisfang rekstraraðila sem samið var við 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang: Bréfasími: 

V.4)  Upplýsingar um verðmæti samnings (aðeins í tölum)    
 Án VSK Með VSK VSK-prósenta 

(%)  
Áætlað heildarverðmæti samningsins í 
upphafi 
(ef við á)  
Verðmæti: _____________ Gjaldmiðill: ______ □ □ □□□ 

Endanlegt heildarverðmæti samningsins 
Verðmæti: _____________ Gjaldmiðill: ______ □ □ □□□ 

eða lægsta boð ________ / hæsta boð ______ 
sem tekið er tillit til 

Gjaldmiðill: ______ □ □ □□□ 

Ef um mánaðarlegt eða árlegt virði er að ræða (skal færa inn):    árafjölda  □□       EÐA      fjölda mánaða  □□ 

V.5)  Er líklegt að samningurinn verði falinn undirverktaka? já □ nei □ 

Ef svarið er „já“ skal tilgreina verðmæti eða þann hluta samningsins sem líklegt er að verði falinn þriðju aðilum til 
undirverktöku (aðeins í tölum): 

Verðmæti án virðisaukaskatts: ______________  Gjaldmiðill: _____            Hlutfall  □□□ (%)             Ekki vitað □ 

Stutt lýsing á verðmæti/hlutfalli samningsins sem falinn verður undirverktökum (ef vitað er) 
______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

------------------------------------------- (Nota skal þennan þátt eins oft og þarf) ------------------------------------------- 
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VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Tengist samningurinn verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum 
Bandalagsins? já  □  nei  □ 

Ef svarið er já skal færa inn tilvísun í verk og/eða áætlanir: 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á):  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Meðferð kærumála  

VI.3.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Vefföng (URL): Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Vefföng: Bréfasími: 

VI.3.2)  Kærumál (fylla skal út VI.3.2 EÐA, ef þarf, lið VI.3.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

VI.3.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærumál 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Vefföng (URL): Bréfasími: 

VI.4) Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI C 
 

Þjónustuflokkar sem vísað er til í II. þætti: Efni samningsins 
 

Flokkur nr.(1)  Viðfangsefni 
1 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta 

2 Flutningaþjónusta á landi(2), þ.m.t. með brynvörðum bifreiðum, og hraðsendingarþjónusta, að 
undanskildum póstflutningum 

3 Farþega- og vöruflutningar í lofti, að frátöldum póstflutningum 
4 Póstflutningar á landi(3) og í lofti 
5 Fjarskiptaþjónusta 
6 Fjármálaþjónusta a) Vátryggingaþjónusta b) Banka- og fjárfestingaþjónusta(4) 
7 Tölvuþjónusta og skyld þjónusta 
8 Rannsóknar- og þróunarþjónusta  
9 Reikningshald, endurskoðun og bókhald 

10 Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir 
11 Rekstrarráðgjöf(6) og skyld þjónusta  
12 Arkitektaþjónusta, verkfræðiþjónusta og samþætt verkfræðiþjónusta, þjónusta á sviði borgar- og 

landslagsskipulags, vísindaleg og tæknileg ráðgjöf sem tengist þessum greinum, tækniprófanir og 
greining 

13 Þjónusta tengd auglýsingastarfsemi 

14 Ræstingar- og húsvarðaþjónusta 
15 Útgáfu- og prentunarþjónusta gegn gjaldi eða samkvæmt samningi 
16 Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi 

Flokkur nr.(7) Viðfangsefni 
17 Hótel- og veitingahúsarekstur 
18 Flutningsþjónusta á járnbrautum 
19 Flutningar á sjó og vatnaleiðum 
20 Stuðnings- og stoðþjónusta í tengslum við flutninga 
21 Lögfræðiþjónusta 
22 Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta(8)  

23 Rannsóknir og öryggisþjónusta, að frátöldum brynvörðum bifreiðum 
24 Menntun og starfsmenntun 
25 Heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta 
26 Þjónusta sem tengist tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi 
27 Önnur þjónusta (8)(9) 

 
 
 
 
(1) Þjónustuflokkar í skilningi d-liðar, 2. mgr. 1. gr. í II. viðauka A við tilskipun 2004/18/EB.  
(2) Að frátöldum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. flokk. 
(3) Að frátöldum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. flokk. 
(4) Að frátalinni fjármálaþjónustu í tengslum við útgáfu, sölu, kaup eða framsal verðbréfa eða annarra fjármálagerninga og þjónustu seðlabanka.  

Einnig er undanskilin: þjónusta, sem felur í sér kaup eða leigu lands, bygginga eða annarra fasteigna eða varðar rétt til þeirra; óháð 
fjármögnunaraðferðum, fjármálaþjónusta, sem er veitt samtímis, fyrir eða eftir gerð samnings um kaup eða leigu, í hvaða formi sem er, skal þó 
falla undir gildissvið þessarar tilskipunar.  

(5) Að frátalinni annarri rannsóknar- og þróunarþjónustu en þeirri sem er eingöngu til hagsbóta fyrir samningsyfirvöld í þeirra eigin starfsemi, að því 
tilskildu að þjónustan, sem er veitt, sé að öllu leyti launuð af samningsyfirvaldinu.  

(6) Að frátalinni þjónustu vegna gerðardómsmeðferðar og sáttaumleitana ,  
(7) Þjónustuflokkar í skilningi d-liðar 2. mgr. 1. gr. í II. viðauka B við tilskipun 2004/18/EB.  
(8) Að frátöldum ráðningarsamningum.  
(9) Að undanskildum samningum um kaup, þróun, framleiðslu eða samframleiðslu á dagskrárefni af hálfu útvarpsrekenda og samningum um 

útsendingartíma.  
 
 
7 Staðlað eyðublað 3 – ÍS 



   
  

 
  

 

VIÐAUKI D 

Tilkynning um gerð samnings 

Rökstuðningur fyrir samningskaupum án undangengins 
útboðs 

 

Ástæða fyrir samningskaupum án undangenginnar birtingar á útboðstilkynningu verður að vera í samræmi við 
viðeigandi greinar í tilskipun 2004/18/EB.  
 
(haka skal í viðeigandi reiti)  

a) Engin tilboð eða engin viðeigandi tilboð berast í:   
- almennu útboði, □ 

- lokuðu útboði.  □ 

b)  Vörurnar, sem um er að ræða, eru eingöngu framleiddar vegna rannsókna, tilrauna, athugana eða 
þróunar í samræmi við skilyrði sem sett eru í tilskipuninni (gildir aðeins um vöruinnkaup). 

□ 

c)  Verkin/vörurnar/þjónustan geta aðeins verið í höndum eins ákveðins aðila:   
- af tæknilegum ástæðum,  □ 

- af listrænum ástæðum, □ 

- af ástæðum er varða vernd einkaréttar.  □ 

d)  Um er að ræða knýjandi aðstæður sem leiðir af atburðum sem viðkomandi samningsyfirvöld gátu 
ekki séð fyrir og í samræmi við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni.  

□ 

e)  Pöntuð eru frekari verk/afhending/þjónusta í samræmi við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni.  □ 

f)  Ný verk/þjónusta sem felur í sér endurtekningu á fyrirliggjandi verkum/þjónustu og pöntuð í samræmi 
við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni.  

□ 

g) Þjónustusamningur sem gerður er við sigurvegarann eða einn sigurvegaranna í hönnunarsamkeppni.  □ 

h)  Um er að ræða vörur sem eru skráðar og keyptar á vörumarkaði.  □ 

i)  Um er að ræða kaup á vörum á sérlega góðum kjörum:   
- hjá birgi sem er að hætta starfsemi sinni,  □ 

- hjá bústjóra eða skiptastjóra við þrotabúsmeðferð, nauðasamninga eða svipaða málsmeðferð. □ 

j)  Öll tilboð sem lögð eru fram í tengslum við almenn eða lokuð útboð eða samkeppnisviðræður eru 
ófullnægjandi eða óviðunandi. Aðeins þeir bjóðendur sem uppfylla forsendur fyrir hæfismiðuðu vali 
tóku þátt í samningaviðræðunum. 

□ 
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REGLUBUNDIN KYNNINGARTILKYNNING - ÞJÓNUSTUVEITUR 
 

Þetta er útboðstilkynning 

Þessari tilkynningu er ætlað að stytta skilafrest tilboða 
já  □  nei  □ 

já  □  nei  □ 
Ef svarið er já skal gæta þess að fylla einnig út viðbætinn (upplýsingar varðandi það hvort reglubundna 
kynningartilkynningin sé útboðstilkynning eða ætlað að stytta skilafrest tilboða) 

 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSSTOFNUN 
 
1.1)  NAFN, HEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 
 

Opinbert heiti: 
 

Póstfang: 
 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): Sími: 

Berist til:  

Tölvupóstfang: 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsstofnunar (URL): 
 
Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 
 

 

Nánari upplýsingar fást hjá:  
 

 

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
 

 

Ef þessi tilkynning er útboðstilkynning eða leyfir styttingu á skilafresti tilboða 
 

Unnt er að nálgast útboðslýsingar og viðbótargögn (þ.m.t. skjöl fyrir virkt innkaupakerfi) hjá:  

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út II. lið í viðauka A 

Tilboð, þátttökutilkynningar eða beiðnir um þátttöku skulu sendar:  

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út III. lið í viðauka A 
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1.2) AÐALSTARFSEMI SAMNINGSSTOFNUNAR 
 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og 
hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□ Vatn 

□ Póstþjónusta 

□ Flutningsþjónusta á járnbrautum 

□ Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, sporvögnum, 
rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□ Hafnarstarfsemi 

□ Flugvallarstarfsemi 
 
II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 
 

II.I) Heiti sem samningsstofnun gefur samningnum 
_____________________________________________________________________________________________ 

11.2) TEGUND SAMNINGS(Aðeins skal velja einn flokk – verk, vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við 
tiltekið efni samningsins eða innkaupin) 

a)  Verk □ b)  Vörur □ c)  Þjónusta □ 

  Þjónustuflokkur         Nr.      □□ 
(Sjá XVII. viðauka A og XVII. viðauka 
B við tilskipun 2004/17/EB varðandi 
þjónustuflokka 1-27) 

11.3) STUTT LÝSING Á SAMNINGNUM EÐA INNKAUPUNUM 
(ef um er að ræða þjónustu skal tilgreina fyrirhuguð innkaup í hverjum þjónustuflokki) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(nota skal viðauka B einu sinni fyrir hvern hlutasamning vegna upplýsinga um hlutasamninga) 

11.4) SAMEIGINLEGT INNKAUPAORÐASAFN (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
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II.5) ÁÆTLAÐUR UPPHAFSDAGUR ÚTBOÐSFERLISINS OG GILDISTÍMI SAMNINGSINS 

Áætlaður upphafsdagur (ef það er vitað) 

útboðsferlisins                        □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum:   □□□□  (frá samningsgerð) 
eða áætluð dagsetning (ef það er vitað) 

upphafs □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

loka □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

II.6) Áætlaður kostnaður og helstu skilmálar um fjármögnun (ef við á) 

II.6.1) Áætlaður kostnaður í upphafi (ef við á, aðeins í tölum) 

Ef við á, áætlað verðmæti án VSK: 
EÐA kostnaðarbil: milli _____________ og 

_______________  
_______________  

Gjaldmiðill: _________  
Gjaldmiðill: _________  

II.6.2) Helstu skilyrði um fjármögnun og greiðslur og/eða tilvísanir í viðkomandi ákvæði sem gilda um það (ef þekkt) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

II.7) Fellur samningurinn undir samninginn um opinber innkaup ? já  □  nei  □ 
II.8) Viðbótarupplýsingar (ef við á) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

-------------- (Ef um er að ræða samning um vöru eða þjónustu skal nota þennan þátt eins oft og þarf)-------------- 
 
 
 
 
 
 
IV. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM AÐFERÐIR OG UMSÝSLU 
 

IV.1) TILVÍSUNARNÚMER SEM SAMNINGSSTOFNUN GEFUR SKJALINU (ef við á) 
_____________________________________________________________________________________________ 

-------------- (Ef um er að ræða samning um vöru eða þjónustu skal nota þennan þátt eins oft og þarf)-------------- 
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VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1) SAMNINGUR Í TENGSLUM VIÐ VERKEFNI OG/EÐA ÁÆTLUN SEM 
FJÁRMÖGNUÐ ER MEÐ FJÁRMUNUM BANDALAGSINS já  □  nei  □ 

Ef svarið er já, skal gefa tilvísun í verk og/eða áætlanir:  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

V1.2) Frekari upplýsingar (ef við á) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

VI.3) ÁÆTLAÐ HEILDARVERÐMÆTI VÖRUKAUPA EÐA ÞJÓNUSTUSAMNINGA (ef við á) 
Tilgreina skal áætlað heildarverðmæti vörukaupa- eða 
þjónustusamninga eða rammasamninga eftir vörusviðum sem talin eru 
upp í 6. lið II. þáttar, Áætlaður kostnaður 

Án VSK Með VSK VSK-prósenta 
(%) 

Verðmæti: _______________  Gjaldmiðill: _____ □ □ □□,□ 

eða lægsta boð ________ / hæsta boð ________ 
sem tekið er tillit til 

Gjaldmiðill: _____ □ □ □□,□ 

VI.4) Sendingardagur tilkynningarinnar □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐBÆTIR 

REGLUBUNDIN KYNNINGARTILKYNNING SEM ER ÚTBOÐSTILKYNNING EÐA ÆTLAÐ AÐ STYTTA 
SKILAFREST TILBOÐA 

Ef tilkynningunni er ætlað að stytta skilafrest tilboða skal veita þessar 
upplýsingar í þessum viðbæti ef þær liggja fyrir 

II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 

II.1) LÝSING 

II.1.1) Heiti sem samningsstofnun gefur samningnum 
____________________________________________________________________________________________  

II 1.2) Tegund samnings og verkstaður, staður þar sem vara er afhent eða þjónusta innt af hendi 
(Aðeins skal velja einn flokk – verk, vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við tiltekið efni samningsins eða 
innkaupin) 
a) Verk □ b) Vörur □ c) Þjónustustarfsemi □ 

Framkvæmd □ Kaup □ 

Hönnun og framkvæmd □ Rekstrarleiga □ 

□ Leiga □ 
 Kaupleiga □ 

Framkvæmd, á hvaða hátt 
sem er, sem fullnægir þeim 
kröfum sem samnings-
yfirvöld hafa tilgreint  Sambland af þessu □ 

Þjónustuflokkur:          nr. 

□ □ 
(Sjá XVII. viðauka A og XVII. 
viðauka B við tilskipun 2004/17/EB 
varðandi þjónustuflokka 1-27) 

Aðalstaður þar sem vinna fer fram 

_____________________________ 

Aðalstaður þar sem vara er afhent 

____________________________ 

Aðalstaður þar sem þjónusta er innt af 
hendi 

______________________________ 

NUTS-kóði                     □□□□□ NUTS-kóði                   □□□□□ NUTS-kóði                     □□□□□ 
II.1.3) Tilkynningin á við um    

Opinberan samning □ Uppsetningu á virku innkaupakerfi □ 

Gerð rammasamnings □   

II.1.4) Upplýsingar um rammasamning (ef við á)  

Rammasamningur við marga rekstraraðila □ Rammasamningur við einn rekstraraðila □ 

Fjöldi □□□ eða, ef við á, hámarksfjöldi 
þátttakenda í fyrirhuguðum rammasamningi 

□□□   

Gildistími rammasamningsins: Gildistími í árum: □□ eða mánuðum: □□□ 
Áætlað heildarverðmæti innkaupa á öllum gildistíma rammasamningsins (ef við á; aðeins í tölum): 

Áætlað verðmæti án VSK  ______________________                        Gjaldmiðill: ____________________________  
eða verðbil: á milli   __________________ og   ______________           Gjaldmiðill: __________________________  
Tíðni samninganna sem gera skal (ef  þekkt): __________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
5 Staðlað eyðublað  4 – ÍS 



   
  

 
  

 

II.1.5)  Skiptist samningurinn í hlutasamninga? (upplýsingar um hlutasamninga eru í viðauka B – 
fyllið út eitt eintak af viðaukanum fyrir hvern hluta) já □ nei □ 

Ef svarið er já, skal skila tilboðum í (merkið aðeins við einn reit):   

aðeins einn áfanga □ einn eða fleiri áfanga □ alla áfanga □ 
 
 
II. 2)  Magn eða umfang samningsins  
 

II.2.1) Heildarmagn eða heildarumfang (þ.m.t. allir hlutasamningar og valkostir, ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Áætlað verðmæti, ef við á, án VSK (aðeins í tölum): ________________ Gjaldmiðill: _________________________  

eða verðbil: á milli   _____________________  og  ________________________           Gjaldmiðill: _____________  

II.2.2)  Valkostir (ef við á) já □ nei □ 

Ef svarið er já, lýsing á valkostunum: ________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

Tímatafla til bráðabirgða um nýtingu þessara kosta, ef það er vitað: í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá 
samningsgerð) 

Hvers oft má endurnýja samninginn (ef um það er að ræða): □□□ eða: á milli □□□ og □□□ 
Áætlaður tímarammi fyrir síðari samninga, ef það er vitað, þegar um er að ræða endurtekna samninga um kaup á 
vörum eða þjónustu: 

í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

 
 
III. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 
 
 
III.1) SKILYRÐI VARÐANDI SAMNINGINN 
 

III.1.1)  Tryggingarfé og ábyrgðir (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.1.2)  Hvaða rekstrarform að lögum sá hópur rekstraraðila, sem gera á samning við, skal hafa (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Staðlað eyðublað  4 – ÍS 
 



   
  

 
  

 

III.1.3)  Önnur, sérstök skilyrði sem  framkvæmd samningsins er háð (ef við á)                                já  □   nei  □ 
 
Ef svarið er já skal færa inn lýsingu á sérstökum skilyrðum 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 

III.2)  Skilyrði fyrir þátttöku 
 

III.2.1)  Persónuleg staða rekstraraðila, þ.m.t. kröfur sem tengjast skráningu í firmaskrá eða viðskiptaskrá 

Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar:  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

III.2.2)  Efnahagsleg og fjárhagsleg geta  

Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar: (ef við á)  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

III.2.3)  Tæknileg geta  

Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar: (ef við á)  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

III.2.4)  Samningar bundnir við ákveðna hópa (ef við á)  já  □  nei  □ 

Samningurinn er bundinn við verndaða vinnustaði □ 

Framkvæmd samningsins er bundin við ramma áætlana um verndaða vinnu □ 

 
 
III.3) Sérstök skilyrði varðandi þjónustusamninga 
 

III.3.1)  Er framkvæmd þjónustunnar bundin við sérstaka starfsgrein?  já  □  nei  □ 

Ef svarið er „já“ skal vísa til viðeigandi laga og stjórnsýslufyrirmæla: 
______________________________________________________________________________________________  

III.3.2)  Lögaðilar skulu gefa upp nöfn og starfsmenntun og hæfi þeirra starfsmanna 
sem annast framkvæmd þjónustunnar  

já  □  nei  □ 
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IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 
IV.1) Tegund útboðs 
 

IV.1.1)  Tegund útboðs 

Almennt útboð □ 

Lokað útboð □ 

 
IV.2)  Forsendur fyrir vali 
 

IV.2.1)  Forsendur fyrir vali (haka skal í viðeigandi reiti)  

Lægsta verð □ 

eða 

hagstæðasta tilboð með tilliti til: □ 

□ þeirra forsendna sem tilgreindar eru hér á eftir (forsendur fyrir vali skulu tilgreindar samkvæmt vægi þeirra eða í 
lækkandi röð eftir mikilvægi þar sem ekki er unnt að sýna fram á vægi þeirra) 

□ forsendnanna sem tilgreindar eru í útboðslýsingunni, í boði um að leggja fram tilboð eða ganga til samninga eða 
skýringargögnum 

Forsendur  

1.  _________________________  

2.  _________________________  

3.  _________________________  

4.  _________________________  

5.  _________________________  

Vægi  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

Forsendur  

6.  ___________________________  

7.  ___________________________  

8.  ___________________________  

9.  ___________________________  

10. ___________________________  

Vægi  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

IV.2.2)  Á að nota rafrænt uppboð? já □ nei □ 
Ef svarið er já, skal færa inn viðbótarupplýsingar um rafrænt uppboð (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
 
IV.3)  UPPLÝSINGAR VEGNA UMSÝSLU 
 

IV.3.1)  Skilyrði fyrir því að fá útboðslýsingar og viðbótargögn (nema í virku innkaupakerfi) 
______________________________________________________________________________________________  

Frestur til að óska eftir eða fá aðgang að skjölum 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

Ber að greiða fyrir skjölin? já □ nei □ 

Verð, ef svarið er já (aðeins í tölum):  ______________  Gjaldmiðill: ______ 
Greiðsluskilmálar og greiðslumáti: __________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
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IV.3.2)  Frestur til að skila inn þátttökubeiðnum (aðeins ef tilkynningin er útboðstilkynning) 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá)  

IV.3.3)  Skilafrestur umsókna um boð um að leggja fram tilboð eða að ganga til samninga 
(aðeins ef tilkynningunni er ætlað að stytta skilafrest) 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

IV.3.4)  Tungumál sem tilboð eða beiðnir um þátttöku mega vera á 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Annað: ________________________________________________________________________________________  

 

VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 

 

VI.1)  Er um endurtekin innkaup að ræða? (ef við á) já  □  nei  □ 

Ef svarið er já skal gefa upp áætlaðan birtingartíma frekari tilkynninga: _____________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á): 
 
Áhugasamir rekstraraðilar skulu tilkynna samningsstofnuninni að þeir hafi áhuga á samningi eða samningum; 
samningurinn eða samningarnir verða gerðir án undangenginnar útboðstilkynningar 

______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Meðferð kærumála  

VI.3.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Staðlað eyðublað  4 – ÍS 
 



   
  

 
  

 

VI.3.2)  Kærumál (fylla skal út lið VI.3.2 EÐA, ef þarf, lið VI.3.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærumál 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 
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VIÐAUKI A 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 

I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

Ef þessi tilkynning er útboðstilkynning eða miðar að styttingu á skilafresti tilboða 

II)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá viðbótargögn (þ.m.t. skjöl fyrir virkt innkaupakerfi)  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

III)  Heimilisföng og tengiliðir þangað sem senda skal tilboð, þátttökutilkynningar eða þátttökubeiðnir  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 
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VIÐAUKI B 

UPPLÝSINGAR UM HLUTASAMNINGA 

Hlutasamningur nr. □□□     Heiti __________________________________________________________________  

1)  Stutt lýsing 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

2)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV)  

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 

3)  Magn eða umfang (aðeins ef tilkynningin er ekki útboðstilkynning) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Áætlaður kostnaður án VSK, ef hann er þekktur (aðeins í tölum): _________________  Gjaldmiðill: _________ 

 
eða kostnaðarbil:  á milli  _____________________  og  ___________________              Gjaldmiðill: _________ 

4)  Vísbending um aðra dagsetningu fyrir gildistíma samnings eða upphaf/lok 
(ef við á)  

Áætlaður upphafsdagur (ef það er vitað) 

útboðsferlisins                        □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum:   □□□□ (frá samningsgerð) 
eða áætluð dagsetning (ef það er vitað) 

upphafs □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

loka □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

5)  Viðbótarupplýsingar um hlutasamninga 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

-------------------------------- (Nota skal þennan viðauka einu sinni fyrir hvern hlutasamning) ---------------------------------- 
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ÚTBOÐSTILKYNNING – ÞJÓNUSTUVEITUR 
 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSSTOFNUN 
 
I.1)  Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsstofnunar (URL): 
 
Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 
 

 
Nánari upplýsingar fást hjá: 
 
 

 

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 

Unnt er að nálgast útboðslýsingar og viðbótargögn (þ.m.t. skjöl fyrir virkt innkaupakerfi) hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út II. lið í viðauka A 

Senda skal tilboð eða beiðnir um þátttöku til: 
 

 

□  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út III. lið í viðauka A 

 
I.2)  Aðalstarfsemi samningsstofnunar 
 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□  Vatn 

□  Póstþjónusta 

□  Flutningsþjónusta á járnbrautum 

□  Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, spor-
vögnum, rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□  Hafnarstarfsemi 

□  Flugvallarstarfsemi 
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II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 
II.1)  Lýsing 

II.1.1)  Heiti sem samningsstofnun gefur samningnum 

______________________________________________________________________________________________   

II.1.2)  Tegund samnings og verkstaður, staður þar sem vara er afhent eða þjónusta innt af hendi 
(Aðeins skal velja einn flokk – verk, vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við tiltekið efni samningsins eða 
innkaupin) 

a)  Verk □ b)  Vörur □ c)  Þjónusta □ 

Þjónustuflokkur: Nr. □□ Framkvæmd 

Hönnun og framkvæmd 

Framkvæmd, á hvaða hátt sem 
er, sem fullnægir þeim kröfum 
sem samningsstofnanir hafa 
tilgreint 

□
□ 

□ 

Kaup 

Rekstrarleiga 

Leiga 

Kaupleiga 

Sambland af þessu 

□
□ 

□
□ 

□ 

(Sjá XVII. viðauka A og XVII. viðauka 
B við tilskipun 2004/17/EB varðandi 
þjónustuflokka 1-27) 

Aðalstaður þar sem vinna fer fram 

_____________________________ 

Aðalstaður þar sem vara er afhent 

____________________________ 

Aðalstaður þar sem þjónusta er innt af 
hendi 

______________________________ 

NUTS-kóði                     □□□□□ NUTS-kóði                   □□□□□ NUTS-kóði                     □□□□□ 
II.1.3) Tilkynningin á við um    

Opinberan samning □ Uppsetningu á virku innkaupakerfi □ 

Gerð rammasamnings □   

II.1.4) Upplýsingar um rammasamning (ef við á)  

Rammasamningur við marga rekstraraðila □ Rammasamningur við einn rekstraraðila □ 

Fjöldi □□□ eða, ef við á, hámarksfjöldi □□□ þátttakenda í 
fyrirhuguðum rammasamningi 

 

Gildistími rammasamningsins: (ef við á) 
Gildistími í árum: □□ eða mánuðum: □□□ 
Áætlað heildarverðmæti innkaupa á öllum gildistíma rammasamningsins (ef við á; aðeins í tölum): 

Áætlað verðmæti án VSK  ______________________                             Gjaldmiðill: __________________________  
eða verðbil: á milli   __________________ og   ______________           Gjaldmiðill: __________________________  
Tíðni samninganna sem gera skal (ef  þekkt): __________________________________________________________  
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II.1.5)  Stutt lýsing á samningnum eða innkaupunum 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

II.1.6)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 
 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

II.1.7)  Fellur samningurinn undir samninginn um opinber innkaup (GPA)? já □ nei □ 

II.1.8)  Skiptist samningurinn í hlutasamninga? (upplýsingar um hlutasamninga eru í viðauka B – 
fyllið út eitt eintak af viðaukanum fyrir hvern hluta) já □ nei □ 

Ef svarið er já, skal skila tilboðum í (merkið aðeins við einn reit):   

aðeins einn hlutasamning □ einn eða fleiri hlutasamninga □ alla hlutasamninga □ 

II.1.9)  Verður tekið við frávikstilboðum? já □ nei □ 
 
II. 2)  Magn eða umfang samningsins  
 

II.2.1) Heildarmagn eða heildarumfang (þ.m.t. allir hlutasamningar og valkostir, ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Áætlað verðmæti, ef það er þekkt, án VSK (ef við á, aðeins í tölum): ________                Gjaldmiðill: _____________  

eða verðbil: á milli   _____________________  og  ________________________           Gjaldmiðill: _____________  

II.2.2)  Valkostir (ef við á) já □ nei □ 

Ef svarið er já, lýsing á valkostunum: ________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

Tímatafla til bráðabirgða um nýtingu þessara kosta, ef það er vitað:  

í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

Hve oft má endurnýja samninginn (ef um það er að ræða): □□□ EÐA: á milli □□□ og □□□ 
Áætlaður tímarammi fyrir síðari útboðstilkynningar, ef það er vitað, þegar um er að ræða endurnýjanlega samninga:  

í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 
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II.3)  Gildistími samningsins eða frestur til að ljúka verkinu 
 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

eða upphaf  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Verklok  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
 
 
III. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 
III.1)  Skilyrði varðandi samninginn 

III.1.1)  Tryggingarfé og ábyrgðir sem krafist er (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.1.2)  Helstu skilyrði um fjármögnun og greiðslufyrirkomulag og/eða tilvísanir í viðkomandi ákvæði sem 
gilda um það 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.1.3)  Hvaða rekstrarform að lögum sá hópur rekstraraðila, sem gera á samning við, skal hafa (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.1.4)  Sé framkvæmd samningsins sérstökum skilyrðum háð skal tilgreina það (ef við á) já  □  nei  □ 
Ef svarið er já skal færa inn lýsingu á sérstökum skilyrðum: 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
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III.2)  Skilyrði fyrir þátttöku 

 

III.2.1)  Persónuleg staða rekstraraðila, þ.m.t. kröfur sem tengjast skráningu í firmaskrá eða viðskiptaskrá 

Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar:  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.2.2)  Efnahagsleg og fjárhagsleg geta  
Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar (ef við á): 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.2.3)  Tæknileg geta  

Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar (ef við á): 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.2.4)  Samningar bundnir við ákveðna hópa (ef við á)  já □ nei □ 

Samningurinn er bundinn við verndaða vinnustaði □ 

Framkvæmd samningsins er bundin við ramma áætlana um verndaða vinnu □ 

 
III.3) Sérstök skilyrði varðandi þjónustusamninga 
 

III.3.1)  Er framkvæmd þjónustunnar bundin við sérstaka starfsgrein?  já □ nei □ 

Ef svarið er „já“ skal vísa til viðeigandi laga og stjórnsýslufyrirmæla:  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.3.2)  Lögaðilar skulu gefa upp nöfn og starfsmenntun og hæfi þeirra starfsmanna sem 
annast framkvæmd þjónustunnar  

já □ nei □ 
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IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 

 

IV.1) Tegund útboðs 

IV.1.1)  Tegund útboðs 
Samningskaup □ 
Hafa umsækjendur þegar verið valdir? já □ nei □ 

Almennt útboð □ 

Lokað útboð □ 
 Ef svarið er já skal færa nöfn og heimilisföng rekstraraðila, sem 

þegar hafa verið valdir, í 3. lið VI. þáttar, Viðbótarupplýsingar 
 
 
IV.2)  Forsendur fyrir vali 
 

IV.2.1)  Forsendur fyrir vali (haka skal í viðeigandi reiti)  

Lægsta verð 

eða 
□ 

hagstæðasta tilboð með tilliti til: □ 

□ þeirra forsendna sem tilgreindar eru hér á eftir (forsendur fyrir vali skulu tilgreindar samkvæmt vægi þeirra eða í 
lækkandi röð eftir mikilvægi þar sem ekki er unnt að sýna fram á vægi þeirra) 

□ forsendnanna sem tilgreindar eru í útboðslýsingunni, í boði um að leggja fram tilboð eða ganga til samninga  

Forsendur  

1.  _________________________  

2.  _________________________  

3.  _________________________  

4.  _________________________  

5.  _________________________  

Vægi  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

Forsendur  

6.  ___________________________  

7.  ___________________________  

8.  ___________________________  

9.  ___________________________  

10. ___________________________  

Vægi  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

IV.2.2)  Á að nota rafrænt uppboð? já □ nei □ 
Ef svarið er já, skal færa inn viðbótarupplýsingar um rafrænt uppboð (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 
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IV.3)  Upplýsingar vegna umsýslu 

 
IV.3.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsstofnun gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Fyrri birtingar varðandi sama samning? já □ nei □ 

Ef já, 

Reglubundin kynningartilkynning       □                              Tilkynning í upplýsingaskrá kaupanda   □ 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:     □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Aðrar fyrri birtingar (ef við á)           □  

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:     □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:     □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

IV.3.3)  Skilyrði fyrir því að fá útboðslýsingar og viðbótargögn (nema í virku innkaupakerfi) 

Frestur til að óska eftir eða fá aðgang að skjölum 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

Ber að greiða fyrir skjölin? já □ nei □ 

Verð, ef svarið er já (aðeins í tölum):  ______________                                        Gjaldmiðill: ___________________  
Greiðsluskilmálar og greiðslumáti: __________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

IV.3.4)  Frestur til að leggja fram tilboð og/eða þátttökutilkynningar  

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

IV.3.5)  Tungumál sem tilboð eða beiðnir um þátttöku mega vera á 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Annað: ________________________________________________________________________________________  

IV.3.6)  Lágmarksgildistími tilboðs (almenn útboð)  

Til og með: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

EÐA gildistími í mánuðum: □□□ EÐA dögum: □□□ (frá tilgreindum viðtökudegi tilboða)  
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IV.3.7)  Skilyrði varðandi opnun tilboða 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

Staður (ef  við á) _________________________________________________________________________________  

Einstaklingar sem hafa heimild til að vera viðstaddir opnun tilboða (ef við á) já □ nei □ 

______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Er um endurtekin innkaup að ræða? (ef við á) já □ nei □ 

Ef svarið er já skal gefa upp áætlaðan birtingartíma frekari tilkynninga: 
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Tengist samningurinn verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum 
Bandalagsins? já □ nei □ 

Ef svarið er já skal færa inn tilvísun í verk og/eða áætlanir: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Frekari upplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
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VI.4)  Meðferð kærumála  

VI.4.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

VI.4.2)  Kærumál (fylla skal út VI.4.2 EÐA ef með þarf, lið VI.4.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.4.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærumál 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang: Bréfasími: 

VI.5)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI A 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 

I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

II)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem hægt er að fá útboðslýsingar og viðbótargögn (þ.m.t. skjöl fyrir virkt 
innkaupakerfi)  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

III)  Heimilisföng og tengiliðir þangað sem senda skal tilboð/beiðnir um þátttöku  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 
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VIÐAUKI B 

UPPLÝSINGAR UM HLUTASAMNINGA 

Hlutasamningur nr. □□□     Heiti __________________________________________________________________  

1)  Stutt lýsing 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

2)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV)  

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 

3)  Magn eða umfang  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Áætlaður kostnaður, ef hann er þekktur, án VSK (aðeins í tölum): _________________      Gjaldmiðill: ___________  

 
eða kostnaðarbil:  á bilinu  _____________________  og  ___________________              Gjaldmiðill: ___________  

4)  Vísbending um aðra dagsetningu fyrir gildistíma samnings og/eða upphaf/lok(ef við á) 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum: □□□□  (frá samningsgerð) 

eða    upphaf □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

lok □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

5)  Viðbótarupplýsingar um hlutasamning 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

-------------------------------- (Nota skal þennan viðauka einu sinni fyrir hvern hlutasamning) ----------------------------------- 
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TILKYNNING UM SAMÞYKKI TILBOÐS -  
 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSSTOFNUN 
 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsstofnunar (URL): 
 
Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 
 

 
 
I.2)  Aðalstarfsemi samningsstofnunar 
 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□  Vatn 

□  Póstþjónusta 

□  Flutningsþjónusta á járnbrautum 

□  Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, spor-
vögnum, rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□  Hafnarstarfsemi 

□  Flugvallarstarfsemi 
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II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 

II.1)  Lýsing 

II.1.1)  Heiti sem samningsstofnun gefur samningnum 
______________________________________________________________________________________________  

II.1.2)  Tegund samnings og verkstaður, staður þar sem vara er afhent eða þjónusta innt af hendi (Aðeins skal 
velja einn flokk – verk, vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við tiltekið efni samningsins eða innkaupin) 

a)  Verk □ b)  Vörur □ c)  Þjónusta □ 

Framkvæmd □ Kaup □ Þjónustuflokkur Nr. □□ 

Hönnun og framkvæmd □ Rekstrarleiga □ 

□ Leiga □ 

Má birta þessa tilkynningu fyrir 
þjónustuflokka 17 til 27 (sjá viðauka 
C)? 

Kaupleiga □ Já  □  Nei  □ 

Framkvæmd, á hvaða hátt sem 
er, sem fullnægir þeim kröfum 
sem samningsstofnanir hafa 
tilgreint  

Sambland af þessu □   

Aðalstaður þar sem vinna fer fram 
_____________________________ 
_____________________________ 

Aðalstaður þar sem vara er afhent 
_____________________________ 
_____________________________ 

Aðalstaður þar sem þjónusta er innt 
af hendi 
_____________________________ 
_____________________________ 

NUTS-kóði □□□□□ NUTS-kóði □□□□□ NUTS-kóði □□□□□ 

II.1.3)  Tilkynningin á við um (ef við á) 

Gerð rammasamnings  □                                                       Samninga sem byggjast á virku innkaupakerfi  □ 

II.1.4)  Stutt lýsing á samningnum eða innkaupunum 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.1.5)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

II.1.6) Fellur samningurinn undir samninginn um opinber innkaup? já  □  nei  □ 
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II.2)  Endanlegt heildarverðmæti samninga 

II.2.1)  Endanlegt heildarverðmæti frágenginna samninga 
(aðeins í tölum) 
(Aðeins skal færa inn endanlegt heildarverðmæti, þ.m.t. allir 
samningar, hlutasamningar og valkostir; færa skal upplýsingar um 
einstaka samninga inn í V. þátt, samningsgerð)  

Án VSK Með VSK VSK-prósenta 
(%)  

Verðmæti: __________  Gjaldmiðill: _______ □ □ □□,□ 
eða lægsta boð ______ / hæsta boð _____ 
sem tekið er tillit til Gjaldmiðill: _______ □ □ □□,□ 

 

IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 

IV.1) Tegund útboðs 

IV.1.1)  Tegund útboðs 

Almennt útboð □ 

Lokað útboð □ 
Samningskaup með útboðstilkynningu □ 

Samningskaup án útboðstilkynningar □ 
Rökstuðningur fyrir samningskaupum án útboðstilkynningar: 
fyllið út viðauka D 

 
IV.2)  Forsendur fyrir vali 
 

IV.2.1)  Forsendur fyrir vali (ef við á) 
(Tilgreina skal forsendur fyrir vali í 6. undirlið í 2. lið V. þáttar ef upplýsingarnar eru ekki ætlaðar til birtingar) 

Lægsta verð □ 

eða 

hagstæðasta tilboð □ 

IV.2.2)  Á að nota rafrænt uppboð? já □ nei □ 
 
IV.3)  Upplýsingar vegna umsýslu 
 

IV.3.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsstofnun gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Fyrri birtingar varðandi sama samning? já □ nei □ 

Ef svarið er já, skal tilgreina tegund útboðstilkynningar (hakið í viðeigandi reiti): 

Reglubundin kynningartilkynning        □      Tilkynning í upplýsingaskrá kaupanda  □          Útboðstilkynning  □ 

Tilkynning í upplýsingaskrá kaupanda □ 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB: □□□□/S□□□-□□□□□□□ af □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

Aðrar fyrri birtingar                       □ 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB: □□□□/S□□□-□□□□□□□ af □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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V. ÞÁTTUR: VAL TILBOÐA 
 
V.1)  Samningsgerð og samningsverðmæti 

Samningur nr. □□□           Heiti ________________________________________________________________  
 
(Tilgreina skal auðkenni rekstraraðila sem unnu útboðið og samningsverðmætið hér á eftir eða í 2. lið V. þáttar ef 
upplýsingarnar eru ekki ætlaðar til birtingar)  
 

V.1.1)  Dagsetning samningsgerðar:   □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

V.1.2)  Fjöldi tilboða sem barst □□□ 

V.1.3)  Nafn og heimilisfang rekstraraðila sem samið var við 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang: Bréfasími: 

V.1.4)  Upplýsingar um samningsverðmæti (aðeins í tölum)    
 Án VSK Með VSK VSK-

prósenta (%)  
Áætlað heildarverðmæti samningsins í upphafi 
(ef við á)  
Verðmæti: _____________ Gjaldmiðill:____ □ □ □□□ 

Endanlegt heildarverðmæti samningsins 
Verðmæti: _____________ Gjaldmiðill:____ □ □ □□□ 

eða lægsta boð ________ / hæsta boð __________ sem 
tekið er tillit til 

Gjaldmiðill:____ □ □ □□□ 

Ef um mánaðarlegt eða árlegt verðmæti er að ræða (skal færa inn):   árafjölda  □□   EÐA   fjölda mánaða  □□ 

V.1.5)  Er líklegt að samningurinn verði falinn verktaka? (ef við á) já □ nei □ 

Ef svarið er „já“ skal tilgreina verðmæti eða þann hluta samningsins sem líklegt er að verði falinn þriðju aðilum til 
undirverktöku (aðeins í tölum): 

Verðmæti án virðisaukaskatts: ______________  Gjaldmiðill: _____              Hlutfall  □□□ (%)           Ekki vitað □ 

Stutt lýsing á verðmæti/hlutfalli samningsins sem falinn verður verktökum (ef vitað er) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

V.1.6)  Verð í hagstæðum vörukaupum (ef við á) 
Verð án VSK (aðeins í tölum): ______________  Gjaldmiðill: ______ 

------------------------------------------- (Nota skal þennan þátt eins oft og þarf) ------------------------------------------- 
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V.2)  Samningsgerð og samningsverðmæti - Skyldubundnar upplýsingar sem eru ekki ætlaðar til birtingar 

Framkvæmdastjórnin virðir öll viðkvæm sjónarmið, viðskiptalegs eðlis, sem samningsaðilar benda á þegar þeir afhenda 
upplýsingarnar sem veittar eru í þessum þætti, t.d. um fjölda tilboða, hverjir rekstaraðilarnir eru eða um verð. 
 
(Fyllið út lið V.2.1, V.2.4 og V.2.6 fyrir hvern samning sem gerður er ef upplýsingarnar eru ekki ætlaðar til birtingar og 
hafa ekki verið settar fram í þáttunum á undan)  

Samningur nr. □□□           Heiti ________________________________________________________________  
 

V.2.1)  Fjöldi tilboða sem barst □□□ 

V.2.1)  Fjöldi gerðra samninga □□□ 

V.2.3)  Nafn og heimilisfang rekstraraðila sem samið var við 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

V.2.4)  Endanlegt heildarverðmæti samningsins án VSK (aðeins í tölum) _________ Gjaldmiðill: __________ 

V.2.5)  Upprunaland vöru eða þjónustu 

Uppruni innan Bandalagsins          □ 

Uppruni utan Bandalagsins        □             Land:  _______________________________________________________  

V.2.6)  Forsendur fyrir vali 

Lægsta verð □ 
eða 

hagstæðasta tilboð □ 

V.2.7)  Var tekið tilboði bjóðanda sem lagði fram frávikstilboð? já □ nei □ 

V.2.8)  Var tilboðum hafnað á þeim forsendum að þau væru óeðlilega lág? já □ nei □ 

------------------------------------------- (Nota skal þennan þátt eins oft og þarf) ------------------------------------------- 
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VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Tengist samningurinn verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum 
Bandalagsins? já  □  nei  □ 

Ef svarið er já skal færa inn tilvísun í verk og/eða áætlanir: 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á):  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Meðferð kærumála  

VI.3.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Vefföng: Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Vefföng: Bréfasími: 

VI.3.2)  Kærumál (fylla skal út lið VI.3.2 EÐA ef þarf, lið VI.3.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

VI.3.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærumál 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Vefföng (URL): Bréfasími: 

VI.4)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI C 
 

Þjónustuflokkar sem vísað er til í II. þætti: Efni samningsins 
 

Flokkur nr.(1)  Viðfangsefni 
1 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta 

2 Flutningaþjónusta á landi(2), þ.m.t. með brynvörðum bifreiðum, og hraðsendingarþjónusta, að 
frátöldum póstflutningum 

3 Farþega- og vöruflutningar í lofti, að frátöldum póstflutningum 
4 Póstflutningar á landi(3) og í lofti 
5 Fjarskiptaþjónusta 
6 Fjármálaþjónusta 

a) Vátryggingaþjónusta    b) Banka- og fjárfestingaþjónusta(4) 
7 Tölvuþjónusta og skyld þjónusta 
8 Rannsókna- og þróunarþjónusta(5) 
9 Reikningshald, endurskoðun og bókhald 

10 Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir 
11 Rekstrarráðgjöf(6) og skyld þjónusta  
12 Arkitektaþjónusta, verkfræðiþjónusta og samþætt verkfræðiþjónusta, þjónusta á sviði borgar- og 

landslagsskipulags, vísindaleg og tæknileg ráðgjöf sem tengist þessum greinum, tækniprófanir og 
greining 

13 Þjónusta tengd auglýsingastarfsemi 

14 Ræstingar- og húsvarðaþjónusta 
15 Útgáfu- og prentunarþjónusta gegn gjaldi eða samkvæmt samningi 
16 Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi 

Flokkur nr.7 Viðfangsefni 
17 Hótel- og veitingaþjónusta 
18 Járnbrautarflutningar 
19 Flutningar á sjó og vatnaleiðum 
20 Stuðnings- og stoðþjónusta í tengslum við flutninga 
21 Lögfræðiþjónusta 
22 Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta(8)  

23 Rannsóknir og öryggisþjónusta, að frátöldum brynvörðum bifreiðum 
24 Menntun og starfsmenntun 
25 Heilbrigðisþjónusta og félagsþjónusta 
26 Þjónusta sem tengist tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi 
27 Önnur þjónusta 

 
 
(1) Þjónustuflokkar í skilningi 31. gr. í viðauka XVII A við tilskipun 2004/17/EB.  
(2) Að frátöldum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. flokk. 
(3) Að frátöldum flutningum með járnbrautum sem falla undir 18. flokk. 
(4) Að frátalinni fjármálaþjónustu í tengslum við útgáfu, sölu, kaup eða framsal verðbréfa eða annarra fjármálagerninga og þjónustu seðlabanka.  

Einnig er undanskilin: þjónusta, ,sem felur í sér kaup eða leigu lands, bygginga eða annarra fasteigna eða varðar rétt til þeirra; óháð málsmeðferð á 
sviði fjármála , fjármálaþjónusta, sem er veitt samtímis, fyrir eða eftir gerð samnings um kaup eða leigu, í hvaða formi sem er, skal þó falla undir 
gildissvið þessarar tilskipunar.  

(5) Að frátalinni annarri rannsóknar- og þróunarþjónustu en þeirri sem er eingöngu til hagsbóta fyrir samningsyfirvöld í þeirra eigin starfsemi, að því 
tilskildu að þjónustan, sem er veitt, sé að öllu leyti launuð af samningsyfirvaldinu.  

(6) Að frátalinni þjónustu vegna gerðardómsmeðferðar og sáttaumleitana ,  
(7) Þjónustuflokkar í skilningi 32. gr.. í XVII. viðauka B við tilskipun 2004/17/EB.  
(8) Að frátöldum ráðningarsamningum.  
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VIÐAUKI D 

Tilkynning um gerð samnings 

Rökstuðningur fyrir samningskaupum án undangenginnar 
útboðstilkynningar 

 

Ástæða fyrir samningskaupum án undangenginnar birtingar á útboðstilkynningu verður að vera í samræmi við 
viðeigandi greinar í tilskipun 2004/17/EB.  
 
(haka skal í viðeigandi reiti)  

a)  Engin tilboð eða engin viðeigandi tilboð berast í:   
-  almennu útboði, □ 

-  lokuðu útboði.  □ 

b)  Vörurnar, sem um er að ræða, eru eingöngu ætlaðar til rannsókna, tilrauna, athugana eða þróunar í 
samræmi við skilyrði sem sett eru í tilskipuninni. 

□ 

c)  Verkin/vörurnar/þjónustan geta aðeins verið í höndum eins ákveðins aðila:   
-  af tæknilegum ástæðum,  □ 

-  af listrænum ástæðum, □ 

-  af ástæðum er varða vernd einkaréttar.  □ 

d)  Um er að ræða knýjandi aðstæður sem leiðir af atburðum sem viðkomandi samningsstofnun gat ekki 
séð fyrir og í samræmi við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni.  

□ 

e)  Pöntuð eru frekari verk/afhending/þjónusta í samræmi við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni.  □ 

f)  Ný verk/þjónusta sem felur í sér endurtekningu á fyrirliggjandi verkum/þjónustu og pöntuð í samræmi 
við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni.  

□ 

g)  Þjónustusamningur sem gerður er við sigurvegarann eða einn sigurvegaranna í hönnunarsamkeppni.  □ 

h)  Um er að ræða vörur sem eru skráðar og keyptar á vörumarkaði.  □ 

i)  Um er að ræða kaup á vörum á sérlega góðum kjörum:   
-  hjá birgi sem er að hætta starfsemi sinni,  □ 

-  hjá bústjóra eða skiptastjóra við þrotabúsmeðferð, nauðasamninga eða svipaða málsmeðferð. □ 

j)  Um er að ræða samninga sem gerðir eru á grundvelli rammasamnings sem samræmist tilskipuninni. □ 
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HÆFISMATSKERFI - ÞJÓNUSTUVEITUR 
 

Þetta er útboðstilkynning já  □  nei  □ 

 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSSTOFNUN 
 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsstofnunar (URL): 
 
Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 
 

 
Nánari upplýsingar um hæfismatskerfið fást hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
Viðbótargögn fást hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
Senda skal beiðnir um þátttöku eða umsóknir til: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
 
 
I.2)  Aðalstarfsemi samningsstofnunar 
 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□  Vatn 

□  Póstþjónusta 

□  Flutningsþjónusta á járnbrautum 

□  Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, spor-
vögnum, rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□  Hafnarstarfsemi 

□  Flugvallarstarfsemi 
 
1 Staðlað eyðublað  7 – ÍS 
 



   
  

 
  

 

II. ÞÁTTUR: MARKMIÐ HÆFISMATSKERFISINS 
 

II.1)  Heiti sem samningsstofnun gefur hæfismatskerfinu 
______________________________________________________________________________________________  

II.2)  Tegund samnings (Aðeins skal velja einn flokk – verk, vöru eða þjónustu – sem hefur mesta samsvörun við 
tiltekið efni samningsins eða innkaupin) 

Verk    □ Vörur    □ Þjónusta    □ Þjónustuflokkur nr. □□ 

II.3)  Lýsing á verkum, þjónustu eða vörum sem á að kaupa með hæfismatskerfinu 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.4)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

II.5) Falla samningar, sem heyra undir þetta hæfismatskerfi, undir WTO-samninginn 
um opinber innkaup? já  □  nei  □ 

 
----------------------------------- (Nota má þennan þátt eins oft og þarf ----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Staðlað eyðublað 7 – ÍS 
 



   
  

 
  

 

III. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 
 
III.1)  Skilyrði fyrir þátttöku 
 

III.1.1)  Hæfismat til að fá aðgang að kerfinu 
(Ef  upplýsingar um þetta eru mjög umfangsmiklar og byggjast á skjölum sem áhugasamir birgjar, verktakar eða 
þjónustuveitendur hafa aðgang að nægir samantekt á  helstu skilyrðum og aðferðum og tilvísun til þessara skjala) 
Skilyrði sem rekstraraðilar skulu uppfylla með 
hliðsjón af hæfi þeirra: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Aðferðir sem notaðar verða til að sannprófa hvort 
þessi skilyrði hafa verið uppfyllt 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

III.1.2)  Eru samningarnir bundnir við ákveðna hópa? (ef við á)  já □ nei □ 

Samningurinn er bundinn við verndaða vinnustaði □ 

Framkvæmd samningsins er bundin við ramma áætlana um verndaða vinnu □ 
 
 
 
IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 
 
IV.1)  Forsendur fyrir vali 
 

IV.1.1)  Forsendur fyrir vali (ef vitað er)  

Lægsta verð □ 
eða 

hagstæðasta tilboð með tilliti til: □ 

□ þeirra forsendna sem tilgreindar eru hér á eftir (forsendur fyrir vali skulu tilgreindar samkvæmt vægi þeirra eða í 
lækkandi röð eftir mikilvægi þar sem ekki er unnt að sýna fram á vægi þeirra) 

□ forsendnanna sem tilgreindar eru í útboðslýsingunni, í boði um að leggja fram tilboð eða ganga til samninga eða 
skýringargögnum 

Forsendur  

1.  _________________________  

2.  _________________________  

3.  _________________________  

4.  _________________________  

5.  _________________________  

Vægi  

_________  

_________  

_________  

_________  

_________  

Forsendur 

6.  ___________________________  

7.  ___________________________  

8.  ___________________________  

9.  ___________________________  

10. ___________________________  

Vægi  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  

_______________  
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IV.1.2)  Á að nota rafrænt uppboð? já □ nei □ 
Ef svarið er já, skal færa inn viðbótarupplýsingar um rafrænt uppboð (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.2)  Upplýsingar vegna umsýslu 
 

IV.2.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.2.2)  Gildistími hæfismatskerfisins 

Gildistími:  frá □□/□□/□□□□ dd/mm/áááá til □□/□□/□□□□ dd/mm/áááá 

Gildir ótímabundið □ 

Önnur lönd □ 

IV.2.3)  Er unnt að endurnýja hæfismatskerfið? já □ nei □ 

Ef svarið er já skal tilgreina formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Tengjast einn eða fleiri samningar sem falla undir hæfismatskerfið verkefni 
og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum Bandalagsins? 

já □ nei □ 

Ef svarið er já, vísun í verk og/eða áætlanir: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
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VI.3)  Meðferð kærumála  

VI.3.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

VI.3.2)  Kærufrestur (fylla skal út lið VI.3.2 EÐA, ef þarf, lið VI.3.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærufrest 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

VI.4)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI A 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 

I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

II)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá viðbótargögn  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

III)  Heimilisföng og tengiliðir þangað sem senda skal tilboð/beiðnir um þátttöku  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 
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TILKYNNING Í UPPLÝSINGASKRÁ KAUPANDA 
Þessi tilkynning tengist birtingu á: 

Kynningartilkynningu (fellur undir tilskipun 2004/18/EB) □ 

Reglubundinni kynningartilkynningu □ 
-ekki notuð sem tilkynning um útboð 

(fellur undir tilskipun 2004/17/EB – „Þjónustuveitur“) 
 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD/SAMNINGSSTOFNUN 
 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsyfirvalda/samningsstofnunar (URL): 
 
Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 
 

 
I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds 
(ef um er að ræða kynningartilkynningu sem birt er í samræmi við tilskipun 2004/18/EB) 
 

□ Ráðuneyti eða önnur lands- eða sambandsríkis-
yfirvöld, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvöld 

□ Svæðis- eða staðarskrifstofa 

□ Stofnun sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið):  _____________ 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið):  _____________________ 

Samningsyfirvald kaupir fyrir hönd annarra samningsyfirvalda          já □ nei □ 
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I.3)  Aðalstarfsemi samningsstofnunar (ef um er að ræða reglubundna kynningartilkynningu sem birt er í samræmi við 
tilskipun 2004/17/EB) 
 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□  Vatn 

□  Póstþjónusta 

□  Flutningsþjónusta á járnbrautum 

□  Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, spor-
vögnum, rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□  Hafnarstarfsemi 

□  Flugvallarstarfsemi 
 
 
 
 
II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 

II.1) Heiti sem samningsyfirvald/samningsstofnun gefur samningnum 
_______________________________________________________________________________________________  

II.2)  Tegund samnings Verk    □ Vörur    □ Þjónusta    □ 

II.3)  Stutt lýsing á samningnum eða innkaupunum 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.4)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

-------------------------------- (Nota skal þennan viðauka einu sinni fyrir hvern hlutasamning) ----------------------------------- 
 
 
 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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Einfölduð útboðstilkynning í virku innkaupakerfi 
 

Þessi tilkynning fellur undir: 

Tilskipun 2004/18/EB  □ 

Tilskipun 2004/17/EB (Þjónustuveitur)  □ 
 
 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD/SAMNINGSSTOFNUN 
 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang samningsyfirvalda/samningsstofnunar (URL): 
 
Veffang þar sem unnt er að fá útboðsgögn og/eða viðbótargögn (URL): 
 

 
I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds (ef um er að ræða samning sem fellur undir tilskipun 2004/18/EB) 
 

□ Ráðuneyti eða önnur lands- eða sambandsríkis-
yfirvöld, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvald 

□ Svæðis- eða staðarskrifstofa 

□ Stofnun sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið):  _______________________ 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið): _______________________ 

Kaupir samningsyfirvald fyrir hönd annarra samningsyfirvalda?  já □ nei □ 
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I.3)  Aðalstarfsemi samningsstofnunar 
(sé um að ræða samning sem fellur undir tilskipun 2004/17/EB – „þjónustuveitur“) 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□  Vatn 

□  Póstþjónusta 

□  Flutningsþjónusta á járnbrautum 

□  Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, spor-
vögnum, rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□  Hafnarstarfsemi 

□  Flugvallarstarfsemi 
 
 
 
 
II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 
 

II.1) Heiti sem samningsyfirvald/samningsstofnun gefur samningnum 
______________________________________________________________________________________________  

II.2)  Tegund samnings Verk    □ Vörur    □ Þjónusta    □ 

II.3)  Stutt lýsing á samningnum sem um ræðir 
_______________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.4)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV)  

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 
□□□□-□ □□□□-□ 

II.5)  Magn eða umfang tiltekins samnings 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Áætlaður kostnaður, ef hann er þekktur, án VSK (aðeins í tölum): _________________      Gjaldmiðill: ___________  

 
EÐA kostnaðarbil:  á milli  _____________________  og  ___________________              Gjaldmiðill: ___________  
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IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 

 

IV.1) Tegund útboðs 

Almennt útboð  □ 
 
 
IV.2)  Upplýsingar vegna umsýslu 
 

IV.2.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald/samningsstofnun gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.2.2) Fyrri birting (útboðstilkynning) með nánari upplýsingum um virka innkaupakerfið 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

IV.2.3)  Skilafrestur á kynningarboðum fyrir tiltekinn samning 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

IV.2.4)  Tungumál sem tilboð eða beiðnir um þátttöku mega vera á 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Annað: ________________________________________________________________________________________  

 
 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.3)  Frekari upplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Sendingardagur tilkynningarinnar: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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OPINBER SÉRLEYFISSAMNINGUR UM VERK 

 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD 

I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 

Aðalveffang samningsyfirvalds (URL): 

Veffang upplýsingaskrár kaupanda (URL): 

 
Nánari upplýsingar fást hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
Sérstök gögn fást hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út II. lið í viðauka A 
Senda skal umsóknir til: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út III. lið í viðauka A 

I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds 

□ Ráðuneyti eða önnur lands- eða sambandsríkis-
yfirvöld, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvöld 

□ Svæðis- eða staðarskrifstofa 

□ Stofnun sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið):  _______________________ 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið): _______________________ 
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II. ÞÁTTUR: EFNI SÉRLEYFISSAMNINGSINS 
 
II.1)  Lýsing á sérleyfinu 
 

II.1.1)  Heiti sem samningsyfirvald gefur samningnum 
______________________________________________________________________________________________  

II.2)     Tegund samnings og verkstaður 

Framkvæmd □ Aðalstaður þar sem vinna fer fram  _______________________________  

Hönnun og framkvæmd □  

Framkvæmd, á hvaða hátt 
sem er, sem fullnægir þeim 
kröfum sem samningsyfirvöld 
hafa tilgreint 

□ NUTS-kóði    □□□□□ 

II.1.3)  Stutt lýsing á samningnum 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.1.4)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

 
 
II.2)  Magn eða umfang samningsins  
 

II.2.1) Heildarmagn eða heildarumfang (þ.m.t. allir hlutasamningar og valkostir, ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Áætlaður kostnaður, ef hann er þekktur, án VSK (ef við á, aðeins í tölum): ______________  Gjaldmiðill: _________  

 
eða kostnaðarbil:  á milli  _____________________  og  ___________________                    Gjaldmiðill: _________  

II.2.2)  Lágmarkshlutfall verks sem falið er þriðju aðilum (ef við á) 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
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III. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 
 

III.1)  Skilyrði fyrir þátttöku 

III.1.1)  Persónuleg staða rekstraraðila, þ.m.t. kröfur sem tengjast skráningu í firmaskrá eða viðskiptaskrá 
Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar: 

______________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

III.1.2)  Efnahagsleg og fjárhagsleg geta 
Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar (ef við á):  
______________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

III.1.3)  Tæknileg geta  
Nauðsynlegar upplýsingar og formsatriði til að unnt sé að meta hvort kröfur séu uppfylltar (ef við á):  
______________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
IV. ÞÁTTUR: TILHÖGUN 

 

IV.1)  Forsendur fyrir vali 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

IV.2)  Upplýsingar vegna umsýslu 
IV.2.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald gefur skjalinu (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  
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IV.2.2)  Frestur til að senda inn umsóknir 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ___________  

IV.2.3)  Tungumál sem senda má umsóknir á 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Annað: ________________________________________________________________________________________  

 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Tengist samningurinn verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum 
Bandalagsins? já □ nei □ 

Ef svarið er já skal gefa upp áætlaðan birtingartíma frekari tilkynninga: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Meðferð kærumála  

VI.3.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 
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VI.3.2)  Kærumál (fylla skal út VI.3.2 EÐA, ef þarf, lið VI.3.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærufrest 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

VI.4)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI A 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 

I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

II)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá sérstök gögn  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

III)  Heimilisföng og tengiliðir sem senda skal umsóknir til  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 
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ÚTBOÐSTILKYNNING 
 

Samningur sem sérleyfishafi, sem er ekki 
samningsyfirvald, gerir 

 
 
I. ÞÁTTUR: OPINBER SÉRLEYFISHAFI VERKSAMNINGS 
 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
 

Opinbert heiti: 
 
Póstfang: 
 
Sveitarfélag: 
 

Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 
 
Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: 
 

Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 
Aðalveffang sérleyfishafa (URL): 
 

 
Nánari upplýsingar fást hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
Unnt er að nálgast útboðslýsingar og viðbótargögn hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út II. lið í viðauka A 
Senda skal tilboð eða beiðnir um þátttöku til: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út III. lið í viðauka A 
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II. ÞÁTTUR: EFNI SAMNINGSINS 
 

II.1)  Lýsing 

II.1.1)  Heiti sem sérleyfishafi gefur samningnum 

______________________________________________________________________________________________  

II.1.2)  Tegund samnings og verkstaður 

Framkvæmd □ Aðalstaður þar sem vinna fer fram __________________________________  

Hönnun og framkvæmd □ 

Framkvæmd, á hvaða hátt sem 
er, sem fullnægir þeim kröfum 
sem sérleyfishafi hefur tilgreint 

□ 
NUTS-kóði   □□□□□ 

II.1.3)  Stutt lýsing á samningnum 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

II.1.4)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

 
 
II. 2)  Magn eða umfang samningsins  
 

II.2.1) Heildarmagn eða heildarumfang (þ.m.t. allir hlutasamningar og valkostir, ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Áætluð upphæð, ef við á, án VSK (aðeins í tölum): _________________________          Gjaldmiðill: _____________  

eða verðbil: á milli   _____________________  og   ______________________              Gjaldmiðill: _____________  
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II.3)  Gildistími samningsins eða frestur til að ljúka verkinu 
 

Gildistími í mánuðum: □□ eða dögum:   □□□□ (frá samningsgerð) 

eða    upphaf □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

lok □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
 
 
 
III. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 

III.1)  Skilyrði varðandi samninginn 
III.1.1)  Tryggingarfé og ábyrgðir (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

III.2)  Skilyrði fyrir þátttöku 
III.2.1)  Efnahagsleg og tæknileg skilyrði sem verktaki verður að uppfylla 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
 
 
 
IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 
 

IV.1)  Forsendur fyrir vali 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

IV.2)  Upplýsingar vegna umsýslu  

IV.2.1)  Tilvísunarnúmer sem sérleyfishafi gefur skjalinu (ef við á) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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IV.2.2)  Frestur til að senda inn tilboð  □ fyrir þátttökutilkynningar □ 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: _______________  

IV.2.3)  Sendingardagur útboðsgagna til valinna umsækjenda 

Áætluð dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

IV.2.4)  Tungumál sem tilboð eða beiðnir um þátttöku mega vera á 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Annað: ________________________________________________________________________________________  

 
 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 

 

VI.1)  Tengist samningurinn verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með fjármunum 
Bandalagsins? já □ nei □ 

Ef svarið er já, skal vísa í verk og/eða áætlanir: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á): 

______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI A 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 

I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

II)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá viðbótargögn  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

III)  Heimilisföng og tengiliðir þangað sem senda skal tilboð/beiðnir um þátttöku  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 
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TILKYNNING UM HÖNNUNARSAMKEPPNI 
Þessi samkeppni fellur undir 

Tilskipun 2004/18/EB  □ 

Tilskipun 2004/17/EB - (Þjónustuveitur)  □ 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD/SAMNINGSSTOFNUN 

I.1)  Nafn, heimilisföng og tengiliðir 
Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 

 
Nánari upplýsingar fást hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út I. lið í viðauka A 
Viðbótargögn fást hjá: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út II. lið í viðauka A 
Senda skal verkefni eða beiðnir um þátttöku til: 
 □  Sjá framangreinda tengiliði 

□  Annað: fyllið út III. lið í viðauka A 

I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds (samkeppni sem fellur undir tilskipun 2004/18/EB) 

□ Ráðuneyti eða önnur lands- eða sambandsríkisyfir-
völd, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvald 

□ Svæðis- eða staðarskrifstofa 

□ Stofnun sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið):  __________________________ 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið): ___________________________ 
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I.3) Aðalstarfsemi samningsstofnunar (samkeppni sem fellur undir tilskipun 2004/17/EB - Þjónustuveitur) 
 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□  Vatn 

□  Póstþjónusta 

□  Flutningaþjónusta á járnbrautum 

□  Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, spor-
vögnum, rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□  Hafnarstarfsemi 

□  Flugvallarstarfsemi 
 
 
 
 
 
II. ÞÁTTUR: VIÐFANGSEFNI HÖNNUNARSAMKEPPNINNAR/LÝSING Á VERKEFNINU 

II.1)  Lýsing 

II.1.1)  Heiti sem samningsstofnun/samningsyfirvald gefur hönnunarsamkeppninni/verkefninu 
_______________________________________________________________________________________________  

II.1.2)  Stutt lýsing 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.1.3)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
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III. ÞÁTTUR: UPPLÝSINGAR UM LAGALEG, EFNAHAGSLEG, FJÁRHAGSLEG OG TÆKNILEG ATRIÐI 

III.1)  Forsendur fyrir vali á þátttakendum (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

III.2)  Má einungis tiltekin starfsstétt taka þátt? (ef við á) já  □  nei  □ 
Ef svarið er „já“ skal tilgreina starfsstéttina 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
IV. ÞÁTTUR: ÚTBOÐ 

 

IV.1) Tegund samkeppni 

Almenn □ 

Lokuð □ 

Áætlaður fjöldi þátttakenda                   □□□      eða        lágmarksfjöldi  □□□ / hámarksfjöldi □□□ 
IV.2)  Nöfn þátttakenda sem þegar hafa verið valdir (þegar um er að ræða lokaða samkeppni) 
1.  __________________________________________  

2.  __________________________________________  

3.  __________________________________________  

4.  __________________________________________  

5.  __________________________________________  

6.  ___________________________________________  

7.  ___________________________________________  

8.  ___________________________________________  

9.  ___________________________________________  

10.  __________________________________________  

IV.3)  Forsendur sem nota á við mat á verkefnunum 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
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IV.4)  Upplýsingar vegna umsýslu 

IV.4.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald/samningsstofnun gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.4.2)  Skilyrði fyrir því að fá útboðsgögn og viðbótargögn 

Frestur til að óska eftir eða fá aðgang að skjölum 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ____________  

Ber að greiða fyrir skjölin? já □ nei □ 

Verð, ef svarið er já (aðeins í tölum): __________  Gjaldmiðill: _________ 

Greiðsluskilmálar og greiðslumáti: 
______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________   

IV.4.3)  Frestur til að leggja fram verkefni og/eða þátttökutilkynningar 

Dagsetning: □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) Kl.: ____________  

IV.4.4)  Sendingardagur útboðsgagna til valinna umsækjenda (ef við á) 

Áætluð dagsetning:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 

IV.4.5)  Tungumál sem semja má verkefni eða beiðnir um þátttöku á 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
 
Annað: ________________________________________________________________________________________  

IV.5)  Verðlaun og dómnefnd 

IV.5.1)  Verða veitt verðlaun? já □ nei □ 

Ef svarið er já skal færa inn fjölda og verðmæti verðlaunanna (ef við á) 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

IV.5.2)  Upplýsingar um greiðslu til allra þátttakenda (ef við á) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
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IV.5.3)  Samningar að lokinni keppni: Verða einhverjir samningar gerðir í kjölfar 
keppninnar? já □ nei □ 

IV.5.4)  Eru niðurstöður dómnefndar bindandi fyrir samningsyfirvald/samningsstofnun? já □ nei □ 

IV.5.5)  Nöfn dómnefndarmanna (ef við á) 
1.  __________________________________________  

2.  __________________________________________  

3.  __________________________________________  

4.  __________________________________________  

5.  __________________________________________  

6.  ___________________________________________  

7.  ___________________________________________  

8.  ___________________________________________  

9.  ___________________________________________  

10.  __________________________________________  
 
 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Hönnunarsamkeppni í tengslum við verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með 
fjármunum Bandalagsins 

já □ nei □ 

Ef svarið er já, skal vísa í verk og/eða áætlanir: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3)  Meðferð kærumála (aðeins ef hönnunarsamkeppnin tengist þjónustuveitum) 

VI.3.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 
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Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang: Bréfasími: 

VI.3.2)  Kærumál (fylla skal út lið  VI.3.2 EÐA, ef þarf, lið VI.3.3) 

Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærumál 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang: Bréfasími: 

VI.4)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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VIÐAUKI A 

VIÐBÓTARHEIMILISFÖNG OG TENGILIÐIR 

I)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá frekari upplýsingar 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

II)  Heimilisföng og tengiliðir þar sem unnt er að fá viðbótargögn  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 

 

III)  Heimilisföng og tengiliðir þangað sem senda skal tilboð/beiðnir um þátttöku  

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Veffang (URL): 
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ÚRSLIT HÖNNUNARSAMKEPPNI 
Þessi samkeppni fellur undir 

Tilskipun 2004/18/EB  □ 

Tilskipun 2004/17/EB (Þjónustuveitur)  □ 
I. ÞÁTTUR: SAMNINGSYFIRVALD/SAMNINGSSTOFNUN 
I.1) Nafn, heimilisföng og tengiliðir 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tengiliður (eða tengiliðir): 

Berist til: 

Sími: 

Tölvupóstfang: Bréfasími: 

Vefföng (ef við á) 

I.2) Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvalds (samkeppni sem fellur undir tilskipun 2004/18/EB) 

□ Ráðuneyti eða önnur lands- eða sambandsríkisyfir-
völd, þ.m.t. svæðisbundnar eða staðbundnar 
undirdeildir 

□ Lands- eða sambandsríkisskrifstofa 

□ Svæðis- eða staðaryfirvald 

□ Svæðis- eða Staðarskrifstofa 

□ Stofnun sem heyrir undir opinberan rétt 

□ Evrópustofnun eða alþjóðastofnun 

□ Annað (tilgreinið):  __________________________ 

□  Almenn opinber þjónusta 

□  Varnarmál 

□  Löggæsla og öryggismál 

□  Umhverfismál 

□  Efnahagsmál og fjármál 

□  Heilbrigðismál 

□  Húsnæði og samfélagshjálp 

□  Félagsleg þjónusta 

□  Tómstundir, menning og trúmál 

□  Menntamál 

□  Annað (tilgreinið):  ____________________________ 

I.3) Aðalstarfsemi samningsstofnunar (samkeppni sem fellur undir tilskipun 2004/17/EB - Þjónustuveitur) 

□ Framleiðsla, flutningur og dreifing á gasi og hita 

□ Rafmagn 

□ Leit og vinnsla á gasi og olíu 

□ Leit og vinnsla á kolum og öðru föstu eldsneyti 

□  Vatn 

□  Póstþjónusta 

□  Flutningaþjónusta á járnbrautum 

□  Flutningar í þéttbýli með járnbrautarlestum, spor-
vögnum, rafknúnum strætisvögnum eða hópbifreiðum 

□  Hafnarstarfsemi 

□  Flugvallarstarfsemi 
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II. ÞÁTTUR: VIÐFANGSEFNI HÖNNUNARSAMKEPPNINNAR/LÝSING Á VERKEFNINU 

II.1)  Lýsing 

II.1.1)  Heiti sem samningsstofnun/samningsyfirvald gefur hönnunarsamkeppninni/verkefninu 
_______________________________________________________________________________________________  

II.1.2)  Stutt lýsing 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

II.1.3)  Sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) 

 Lykilhugtök Viðbótarhugtök (ef við á) 

Meginviðfangsefni □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

 
 
 
Önnur viðfangsefni 

□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□ 

 
 
IV. ÞÁTTUR: Málsmeðferð 

 

IV.1)  Upplýsingar vegna umsýslu 
 

IV.1.1)  Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald gefur skjalinu (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  

IV.1.2)  Fyrri birtingar varðandi sömu samkeppni já  □  nei  □ 

Ef já, 

Númer tilkynningar í Stjtíð. ESB:  □□□□/S□□□-□□□□□□□ frá □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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V. ÞÁTTUR: ÚRSLIT SAMKEPPNI 
 

Nr.:  □□□                    Heiti  _______________________________________________________________________  
 
 

V.1)  Úthlutun og verðlaun (ef við á) 

V.1.1)  Fjöldi þátttakenda:                             □□□ 

V.1.2)  Fjöldi erlendra þátttakenda:             □□□ 

V.1.3)  Nöfn og heimilisföng vinningshafa í samkeppninni 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang: Bréfasími: 

V.2)  Verðmæti verðlaunanna (ef við á) 

Verðmæti verðlaunanna án VSK (tilgreinið verðmæti í tölum): __________________  Gjaldmiðill:  ______________  

----------------------------------- (Nota skal þennan þátt einu sinni fyrir hvern áfanga) ----------------------------------- 
 
 
 
 
VI. ÞÁTTUR: VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 
 

VI.1)  Hönnunarsamkeppni í tengslum við verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er með 
fjármunum Bandalagsins 

já □ nei □ 

Ef svarið er já, skal vísa í verk og/eða áætlanir: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.2)  Frekari upplýsingar (ef við á) 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
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VI.3)  Meðferð kærumála (aðeins ef hönnunarsamkeppnin tengist þjónustuveitum) 

VI.3.1)  Aðili sem sér um meðferð kærumála 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

Aðili sem sér um sáttameðferð (ef við á) 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

VI.3.2)  Kærumál (fylla skal út lið VI.3.2 EÐA ef þarf, lið VI.3.3) 
Nákvæmar upplýsingar um frest til að leggja fram kæru: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

VI.3.3)  Þjónusta þar sem unnt er að fá upplýsingar um kærumál 

Opinbert heiti: 

Póstfang: 

Sveitarfélag: Póstnúmer: Land: 

Tölvupóstfang: Sími: 

Veffang (URL): Bréfasími: 

VI.4)  Sendingardagur tilkynningarinnar:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/áááá) 
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