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Lög nr. 120/2016 um opinber innkaup – helstu breytingar (ekki tæmandi talning )

• Skylt að hafa rafrænar aðferðir við samskipti – (22. gr.) 

• Styttri tilboðfrestir, styttri biðtími innanlands

• Sömu viðmiðunarfjárhæðir innanlands fyrir sveitarfélög og ríki frá 31. maí 2019. 

• Skýrari reglur sem heimila samninga milli opinberra aðila (13. gr.)

• Nýjar reglur um leyfilegar breytingar á samningum (90. gr.)

• Allir opinberir aðilar auglýsi innkaup á utbodsvefur.is (55. gr.)

• Minni skriffinnska með hæfisyfirlýsingu bjóðanda (73. gr.)

• Léttari reglur gilda um sértæka þjónustusamninga á sviði velferðar-, menningar-, menntamála 
og fl. og útboðsmörk hærri (92.-95. gr.) – Létta leiðin (Viðmiðunarfjárhæð - 97.575.000 kr.)

• Tvö ný innkaupaferli – samkeppnisútboð með samningsviðræðum og nýsköpunarinnkaup (36. 
og 38. gr.)

• Skylt að rökstyðja ef ekki fyrirhugað að skipta samningi í hluta (53. gr.)

• Gjaldtaka fyrir aðgengi að útboðsgögnum ekki leyfileg (1. mgr. 60. gr.)

• Ríkiskaup eru nú viðurkennd miðlæg innkaupastofnun fyrir alla opinbera aðila (99. gr.)



Hvað má ? Hvernig á að kaupa inn ?

21. mars  2019

Rammasamningur (RS)

• Þá skylt að kaupa
innan RS

• Gildir einu hvort yfir
eða undir fjárhæðum
um útboðsskyldu.

• Skilmálar samnings
segja til um hvernig á 
að kaupa inn

Undir útboðsmörkum
og ekki í RS – þá 24. gr.  

• Gæta hagkvæmni

• Gera samanburð
• Rafrænar aðferðir
• Gæta samkeppni
• Jafnræðisregla 15. 
gr.
• Tæknilýsing 49. gr.

Útboðsskylda

• Útboðsskylda
innanlands
utbodsvefur.is

• Útboðsskylda EES
TED – Tenders 
electronic daily.



Hvað þarf að hafa í huga ?

• Yfir innanlandsmörkum:

• Auglýsingaskylda á utbodsvefur.is (55. gr. OIL) 

• Yfir viðmiðunarmörkum á EES:

• Auglýsingaskylda bæði á utbodsvefur.is og TED (tenders electronic daily) 
(55. -56. gr. OIL)

• Innkaupaorðasafn (e. CPV eða common procurement vocabulary) – setja
þarf rétt númer í tilkynningu á TED (21. gr. OIL).

• Tilkynning um gerðan samning á TED (84. gr. OIL).

• Samningsskýrsla – allt ferlið rakið (96. gr. OIL).

http://utbodsvefur.is/
http://utbodsvefur.is/
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do


Tengund innkaupaferlis
Tímafrestir - innl. 

Viðmiðunarfjárh.

Tímafrestir yfir 

EES mörkum

Möguleikar fyrir opinbera 

aðila sem eru ekki á vegum 

ríkis

Rafræn tilboð skv. 22. 

gr. OIL.

Brýn nauðsyn krefst 

hraðútboðs

Forauglýsing  skv. 54. gr. 

minnst 35 d. áður og mest 12 

mán. f. birtingu

Tilboðsfrestur
15 dagar (10 dagar 

ef tilboð er rafrænt)

35 dagar (30 dagar 

ef tilboð er rafrænt)

5 daga stytting 

tilboðsfrests

Frestur styttur í  7 d. 

innanlands og 15 daga 

á EES

Ti lboðsfrestur á EES styttur í 15 

daga.

Biðtími. 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar 

ef beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 

daga á EES

Tilboðsfrestur 10 dagar
30 dagar (25 dagar 

ef tilboð eru rafræn)

Semja má um tilboðsfresti við 

bjóðendur – ef ekki  þá 

lágmarksfrestur 10 dagar.

5 daga stytting 

tilboðsfrests á EES

Frestur að lágmarki 7 

dagar innanlands og 10 

dagar á EES

Tilboðsfrestur á EES styttur í 

10 daga.

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar 

ef beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 

daga á EES

Tilboðsfrestur 10 dagar
30 dagar (25 dagar 

ef tilboð eru rafræn)

Semja má um tilboðsfresti við 

bjóðendur – ef ekki  þá 

lágmarksfrestur 10 dagar.

5 daga stytting 

tilboðsfrests á EES

Frestur að lágmarki 7 

dagar innanlands og 10 

dagar á EES

Tilboðsfrestur á EES styttur í 

10 daga.

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar 

ef beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 

daga á EES

Tilboðsfrestur - -

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar 

ef beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 

daga á EES

Tilboðsfrestur 10 dagar
30 dagar (25 dagar 

ef tilboð eru rafræn)

Semja má um tilboðsfresti við 

bjóðendur – ef ekki  þá 

lágmarksfrestur 10 dagar.

5 daga stytting 

tilboðsfrests á EES

Frestur að lágmarki 7 

dagar innanlands og 10 

dagar á EES

Tilboðsfrestur á EES styttur í 

10 daga.

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Almennt opið útboð

Lokað útboð 

Samkeppnisútboð 

Samkeppnisviðræður 

Nýsköpunarsamstarf

Tilboðsfrestir 57-59. gr. OIL



Tilkynning um val tilboðs – 85. gr. OIL

• Upplýsingar um eiginleika og kosti valins tilboðs

• Yfirlýsing um nákvæman biðtíma samningsgerðar

• Biðtími 5/10 dagar – gefur bjóðendum tækifæri á að stöðva
samningsgerð sjálfkrafa með kæru

• Útreikningur á biðtíma – (sjá standstill period calculator) 

• Byrjar að líða daginn eftir að tilkynning er send

• Þarf að tiltaka vikudag/mánaðardag þegar byrjar og vikudag
/mánaðardag þegar lýkur.

• Óheimilt að gera samning/taka tilboði fyrr en biðtími er liðinn

https://www.procurementportal.com/calculator/


Innkaupaferlin

• Innkaupaferlin
• Almennt útboð
• Lokað útboð
• Samkeppnisútboð (nýtt)
• Samkeppnisviðræður
• Nýsköpunarsamstarf (nýtt)
• Samningskaup án undangenginnar auglýsingar
• Tækni og aðferðir við rafræn innkaup og hópinnkaup
• Rammasamningar
• Gagnvirk innkaupakerfi
• Rafræn uppboð
• Rafrænir vörulistar

Sérstakt innkaupafyrirkomulag
• Innkaup á sértækri þjónustu – Létta leiðin
Innkaup á menningar, mennta, heilbrigðis- og
félagsþjónustu ofl.
• Hönnunarsamkeppni



Tvö ný innkaupaferli

• Nýsköpunarsamstarf 38. gr. OIL.
Samstarf kaupanda og bjóðanda við 

að þróa nýsköpunarvöru eða -þjónustu 
eða nýsköpunarverk.

• Samkeppnisútboð 36. gr. OIL
- Komið til mós við þörf fyrir meiri 

sveigjanleika.
- Háþróaðar vörur eða þjónusta.
- Stór upplýsinga- og 

fjarskiptatækniverkefni.

33. gr. OIL -
Meginreglur um val á 

innkaupaferli.
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