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Grundvöllur og nauðsynleg þekking 

Tilskipun ESB og OIL 84/2007 

gæta jafnræðis og gagnsæis  -  ná hagkvæmni með virkri 
samkeppni – vinna að eflingu nýsköpunar og þróunar  

Ríkiskaup 

sérfræðiþjónusta og fræðsla = innkaupadeild stjórnsýslu, 
ríkisstofnana og  félaga í meirihlutaeigu ríkisins, og aðrar 

stofnanir sem fá  +50% fjárframlög, auk sveitarfélaga  

Útboðsþjónusta og -ráðgjöf 

Innkaupaþjónusta 

Rammasamningsútboð og 
–samningar 

Kynning og fræðsla 

Ríkisstofnanir 

forstöðumenn,  
ábyrgðamenn innkaupa 

viðm.fj.h. og 22gr. OIL 

Lögfræðiráðgjöf 

Umsýsla eigna og tækja 



Ríkiskaup 

• Starfsemin hófst 15. janúar 1949 

•  Ekki á fjárlögum – sjálfsaflafé, sértekjur 260 mkr. 

 

Árið 2012 

•  26 starfsmenn, þ.a. 20 hásk.m þ.a. 9 MSc.  

• 195 útboð, örútboð og önnur ráðgjafaverkefni 

• Kærur 9 – 28 frá´07-12, 14 árið 2013 

• Seldar 13 fasteignir og 9 sumarhús. Keypt 1. 

• Seldar 87 bifreiðar og tæki, auk fjölda óskráðra 
tækja og muna 

• Um 200 pantanir í innkaupadeild   

• Fjöldi viðsk.vina tæpl. 800 

• Birgjar 617 með 960 samninga (1. júlí 2013) 

• 41 Rammasamningur í 14 flokkum 
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Aukin umræða um innkaup ….   
Samráðsvettvangur um aukna hagsæld 

Niðurstöður verkefnisstjórnar: 

• Kallað er eftir aga, samstöðu og heildstæðri stefnu í 
innkaupum á vörum og þjónustu. 

• Fram kemur að Ríkið kaupir vörur, þjónustu og 
framkvæmdir fyrir um 90 mia. kr.  á ári (2011),  
– 150 mia.kr. sbr. fjárlög 2014. 

• Sameiginleg innkaup aðeins 30% af heild. Kaupmáttur 
ekki nýttur sem skyldi. Allt að 45% verðmunur við 
tölvuinnkaup milli stofnana 

 

 



… Aukin umræða .. 
Fjárlagafrumvarp 2014 
Skilvirkari þjónusta með umbótum í ríkisrekstri 

4.3.9 Markvissari innkaup: 
• Mikilvægt er að ítrustu hagkvæmni sé gætt í opinberum innkaupum, enda 

nema þau yfir 150 mia.kr. á ári. Gera þarf átak í að framfylgja stefnu í 
innkaupamálum og setja fram tímasettar aðgerðaráætlanir og markmið 
um einstaka þætti innkaupa. 

• Kannaðir verða kostir þess að samhæfa innkaup ríkis og sveitarfélaga. Á 
komandi misserum verður unnið að því að taka upp rafræn innkaup og 
útboð. Ríkið þarf að nýta betur styrk sinn sem kaupandi með markvissari 
notkun rammasamninga og aukinni notkun örútboða. Stefnt verður að því 
að auka sameiginleg innkaup stofnana og ráðuneyta hér innanlands en 
jafnframt erlendis. Sameiginleg innkaup allra stofnana á tölvubúnaði gætu 
t.d. sparað ríkinu háar upphæðir. 

 

 



Breyting á lögum  
um opinber innkaup  

nr. 84/2007 

Aukin skilvirkni í meðferð kærumála – lög samþykkt á Alþingi 26. 
mars 2013 



Ný úrræði í lögum um opinber innkaup 

• Tilskipanir frá Evrópusambandinu sem skylt er að 
innleiða í lög hérlendis. 

• Með  breytingunum stuðlað að virkari úrræðum til 
fyrirtækja og annarra til að kæra til kærunefndar 
útboðsmála vegna kaupa sem eru ekki samkvæmt 
reglunum.  

• Meiri ábyrgð lögð á forstöðumenn ríkisstofnana að 
innkaup þeirra stofnana séu í samræmi við lögin. 



Viðmiðunarfjárhæðir hækkaðar – 20. gr. OIL 

 

„Öll innkaup á vörum yfir 11.500.000 kr. og kaup á 
þjónustu yfir 14.900.000 kr. og verkframkvæmdum yfir 
28.000.000 kr. skal bjóða út eða gera í samræmi við þau 
innkaupaferli sem nánar er kveðið á um í lögunum.“ 

 



Viðmiðunarfjárhæðir á evrópska 
efnahagssvæðinu 

• Vörusamningar - 21.540.485 kr.  

 

• Þjónustusamningar -21.540.485 kr.  

 

• Verksamningar - 828.480.200 kr.  

 



Innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum 

• Rammasamningar og örútboð 

eða: 

• 22. gr. laga um opinber innkaup 

Við innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum skal kaupandi ávallt 
gæta hagkvæmni og gera samanburð meðal sem flestra 
fyrirtækja. Slíkur samanburður skal jafnan gerður bréflega eða 
með rafrænni aðferð. Við þessi innkaup skal virða 
jafnræðisreglu 14. gr. svo og ákvæði 40. gr. um tækniforskriftir. 

 



Ný úrræði kærunefndar útboðsmála– 97. gr. OIL 

• Kærunefndin getur: 

 

• Lýst samning óvirkan. 

• Beitt stjórnvaldssektum allt að 10 % af verðmæti. 

• Stytt samning. 

• Tóku gildi 1. september sl. 

 



101. gr. Skaðabótaskylda. 

• Kaupandi er skaðabótaskyldur vegna þess tjóns sem brot á lögum þessum, 
þar á meðal þeim ákvæðum tilskipunarinnar sem vísað er til í lögunum, og 
reglum settum samkvæmt þeim, hefur í för með sér fyrir fyrirtæki. 
Fyrirtæki þarf einungis að sanna að það hafi átt raunhæfa möguleika á að 
verða valið af kaupanda og möguleikar þess hafi skerst við brotið. 
Bótafjárhæð skal miðast við kostnað við að undirbúa tilboð og taka þátt í 
útboði. 
 

• Um skaðabætur vegna brota á lögum þessum og reglum settum 
samkvæmt þeim fer að öðru leyti eftir almennum reglum. 

• Þetta getur þýtt að kaupandi verði að greiða efndabætur til fyrirtækis sem 
hlotið hefur samning og samningur er gerður óvirkur. 



Óvirkni samninga – 100. gr. a) 

• Kærunefnd getur aðeins lýst samninga óvirka ef þeir eru yfir 
viðmiðunarfjárhæðum á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Áhrif - Réttindi og skyldur samkvæmt aðalefni samnings falla niður. 

• Óvirkni samnings skal takmörkuð við þær greiðslur sem enn hafa ekki 
farið fram. 

 



Undantekningar frá óvirkni samninga eftir 
tilkynningu án skyldu – 100. gr. b) 

• Kaupandi getur tryggt sig gegn óvirkni samnings með því að birta tilkynningu um 
fyrirhuguð kaup. 

• Dæmi:  Kaupandi telur sig eiga rétt á að gera innanhússsamning en er ekki viss um 
hvort kærunefnd og dómstólar telja það lögmætt. 

• Í tilkynningu skal koma fram efni samnings, fyrirhugaður viðsemjandi og ástæður 
þess að talið er heimilt að gera samning án útboðsauglýsingar. 



Almenn heimild til að  
víkja frá óvirkni samninga – 100. gr. c) 

• Kærunefnd má hafna óvirkni þótt skilyrðum 100. gr. b) sé fullnægt. 

 

• Brýnir almannahagsmunir gera áframhaldandi framkvæmd samnings 
nauðsynlega. 

 

• Ef þessi heimild er nýtt er skylt að kveða á um önnur viðlög skv. 100. gr. 
d), þ.e. stjórnvaldssektir eða styttingu samnings. 

 



Málskotsréttur – 93. gr. og  
varnaraðild – 95. gr. a) 

• Réttur til að leggja fram kæru hefur verið rýmkaður. 

 

• Kaupendur verða sjálfir varnaraðilar, ekki lengur Ríkiskaup sem verða 
eingöngu kærð eins og áður var.  Ríkiskaup geta tekið að sér fyrirsvar 
fyrir kaupendur. 

 

 



Rammasamningar –  
breyttar áherslur 

Hvernig má spara tíma og kostnað með réttri notkun? 



Breyttar áherslur í RS 

• Stakkaskipti árið 2012, grunnskjöl RS-útboða 
endurskrifuð í heild sinni.  Vinnu lýkur 2013  

• Valið nú inn í RS á persónulegu hæfi, fjárhagslegri 
stöðu og tæknilegri getu 

• Aðgreining RS-útboðs og kaupa í kjölfar samnings, 
m.a. með örútboðum.   

• Samræmist verklagi í Danmörku og Svíþjóð. 



Á samningstíma – um örútboð 

• Forsendur til staðar þegar einhver ákveðin skilyrði eða kjör 
eru ekki tiltekin innan RS, ss. útfærsla, tímaáætlun, magn. 

• Óska skal eftir föstu tilboðsverði eða hámarksverði. 

• Öllum seljendum í rammasamningi sem efnt geta samninginn 
skal sent örútboð  

• Í RS um úrgangsþj. skulu fara fram örútboð á öllum verkefnum 
yfir eini milljón kr.  



Vefur Ríkiskaupa 

Rammasamningar 

Einföld yfirferð 

















Rammasamningar - ávinningur 

Öflugir og fjölnota 
794 notendur, en …. 



Tryggð við rammasamninga – aukinn 
sparnaður og verðvitund kaupenda  

Meðalafsláttur um 20% 

 

• Veltan árið 2009 var tæpir 6 milljarðar 

• Veltan árið 2010 var rúmir 7 milljarðar 

• Veltan árið 2011 var tæpir 9 milljarðar 

• Veltan árið 2012 var tæpir 10 milljarðar 

Áætlaður ávinningur um 6,4 milljarðar 

Hugsanlega aðeins 30% - 40% af 
mögulegum RS-innkaupum 

 



Ávinningur - örútboð 

• Vaxandi notkun 

• Alltaf skilað ávinningi 

• Ódýrt verkfæri 

• Tækifæri fyrir alla í samningi 

• Notum rétt og vönduð vinnubrögð 



Ávinningur - atvinnulíf 

• Tímasparnaður (1 tilboð fyrir 794 aðila) 

• Einsleitt innkaupaferli 

• Tækifæri á viðskiptum 

• Jafnræði og gegnsæi 

• Einfalt að klaga/kæra 

• Seljendur vænta tryggðar okkar 

 

 



Sólskinssögur  

RS Síma og Internetþjónusta 
 20 – 25% lækkun - velta 1.2 milljarðar á ári 

RS Hugbúnaðarleyfi MS 
 25 – 30% lækkun - velta 500 milljónir á ári 

RS Endurskoðun – örútboð f. sveitafélagið X: 

–  Greiddi  6,9 milljónir árið 2011 

–  Eftir útboð í lok árs 2012: 
•  Mun greiða kr. 2,3 milljónir 

  Sparnaður samtals 4,6 millj. eða  67% 

Ríkisendurskoðun – örútboð !! 
 



Ávinningur af útboðum 

Hýsing og rekstur Landskerfa bóksafna 
 400.000.- kr. á mán – var 2.1 milljón 

Ökuskírteini: 
 2 € eftir útboð, var 3,2 €,  Kostnaðaráætlun 10 € 

Tölvukaup 
 46 milljón kr., Kostnaðaráætlun 70 millj. -> 63 millj 

Tryggingar sveitarfélaga 
 20-30% afsláttur að meðaltali 
50% lækkun á iðgjöldum fyrir A  
32% lækkun á iðgjöldum fyrir B  
20% lækkun á iðgjöldum fyrir C 
 



Þjónusta og samstarf við stofnanir 

• Ríkiskaup eru stöðugt að leita leiða til að styrkja 
þjónustuna 

• Ánægjulegt samstarf við stofnanir um ný 
áherslumál 
– Vistvæn innkaup 
– Nýsköpun 
– Rafræn innkaup 
– Þróun aðferða 

 
• Ávinningur er afrakstur okkar allra og merki um 

góð vinnubrögð 



Hvernig er hægt að afla þekkingar um 
innkaup? 

• Vefur Ríkiskaupa 
• Hringja í viðskiptaþróun 

– Birna G. Magnadóttir verkefnastjóri fræðslu, birna@rikiskaup.is, 530-1446 
– Elísabet Guðjónsdóttir, sérfræðingur, elisabet@rikiskaup.is, 530-1447 
– Ingifríður R. Skúladóttir, sérfræðingur, inga@rikiskaup.is, 530-1448 
– Salvör Gyða Lúðvíksdóttir, verkefnastjóri, salvor@rikiskaup.is, 530-1443 
– Sigurður Kr. Björnsson, forstöðumaður, sigurdur@rikiskaup.is, 530-1400 

• Hvernig notum við rammasamninga? - námskeið 
Ríkiskaupa 

• Innkaupasérfræðingur til leigu 
• Sérfræðingar Ríkiskaupa innkaup halda 

erindi/námskeið á vinnustöðum. 
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Takk fyrir  


