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Ríkiskaup – hlutverk og tilgangur

• Ríkiskaup elsta innkaupastofnun í Evrópu - 1949

• Upphaflega – hagkvæm innkaup fyrir ríkið

• EES – samningurinn – skylt að innleiða til tilskipanir um opinber innkaup

• Frjálst flæði fólks - vöru – þjónustu – fjármagns (innri markaður ESB)

• Ríkiskaup – miðlæg innkaupastofnun skv. tilskipun 

• Hlutverk: 

 Aðstoða opinbera aðila við að fylgja lögum um opinber innkaup

 Að koma á samningum fyrir hið opinbera með gegnsæju ferli skv. mismunandi 
lögum og reglugerðum.

• GEGNSÆI – SAMKEPPNI – JAFNRÆÐI – MEÐALHÓF



Þjónusta í boði
• Aðild að rammasamningum Ríkiskaupa – aðildargjald skv. gjaldskrá.
 Innifalið - ýmis konar ráðgjöf varðandi innkaup – lögfræðiráðgjöf og fl. v. rammasamninga.

• Útboðsþjónusta – samningur um verkefni - Greitt skv. gjaldskrá. 
 Verkefnisstjóri aðstoðar kaupanda við að velja innkaupaferli
 Semja útboðsskilmála -
 a) Kröfur um tæknilega og fjárhagsleg getu, b) tæknilýsing og c) valforsendur
 Kanna hvort skylt er að útiloka bjóðanda og hvort hann er hæfur
 Rafræna útboðskerfið
 Tilkynningar á TED og utbodsvefur.is
 Samskipti við bjóðendur og tilkynningar
 Meta tilboð í samræmi við skilmála útboðs
 Byggt á grunnskilmálum Ríkiskaupa sem eru í stöðugri endurskoðun
 Lögfræðiráðgjöf í öllu ferlinu – aðstoð við kærumál.

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=aa093df8-b433-4382-8f93-1e104dbf758e
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=aa093df8-b433-4382-8f93-1e104dbf758e


Rafrænt útboðskerfi – skylda skv. 22. gr. OIL

• Skylda að nota rafrænar aðferðir – sjá undantekningar í 22. gr. OIL.

• 1. Ríkiskaup sjá um allt ferlið í tendsign

• 2. Allt gert í nafni sveitarfélags en af
Ríkiskaupum og sveitarfélagi saman
(skrifaðgangur sveitarfélags).

• 3. Eigið kerfi (eða önnur kerfi) allt í eigin
umsjón og í eigin nafni.

Sveitarfélög–
þrír

möguleikar



RK annast ýmis konar verkefni utan OIL
• Dæmi um gegnsæisferla:

• A. Auglýsingar fyrir opinbera aðila sem vantar húsnæði – t.d. húsnæði fyrir 
Vegagerðina.

• B. Auglýsingar um sölu á fasteignum í eigu ríkis. – t.d. Núpaskóli og Vífilsstaðir.

• C. Auglýsingar á lausafé í eigu opinberra aðila – t.d. bílar og ýmsir munir. Krókur.

• D. Auglýst eftir ráðgjöfum til að aðstoða við sölu á bönkum í ríkiseigu. 
Bankasýslan.

• E. Lögregluskólinn og Listaháskólinn áður en slík þjónusta var felld undir OIL. 
Heyrir nú undir Léttu leiðina skv. VIII. kafla OIL

• F.  Námur – t.d. Lambafellsnáma – gegnsæisferill á grundvelli ólögfestra
meginreglna stjórnsýsluréttar.



Hjálp við að skapa fjarlægð frá hagmunaaðilum

• Hæfisreglur stjórnsýslulaga eiga við um ákvarðanir í innkaupum.

• Skyldleiki og tengdir á litlum stöðum.

• Hugmyndir um að skipta eigi við seljendur í sveitarfélaginu.

• Ríkiskaup – geta gert ferlið trúverðugara.
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