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Reglur um innkaup sveitarfélaga

• Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL).
• Reglugerðir um veituinnkaup, sérleyfissamninga og 

samninga um sértæka þjónustu.
• Reglugerð um viðmiðunarfjárhæðir.
• Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993.
• IST 30 og 35.
• Meginreglur útboðsréttar um gagnsæi, jafnræði og 

meðalhóf.
• Reglur um kærunefnd útboðsmála.
• Stjórnsýslureglur um hæfi og aðgang að upplýsingum.
• Eigin innkaupareglur.



Helstu áhrif nýrrar löggjafar á innkaup 
sveitarfélaga

• Sömu viðmiðunarfjárhæðir innanlands fyrir sveitarfélög og ríki. 
• Auglýsa innkaup á utbodsvefur.is frá 1. janúar 2017. 
• Styttri tilboðfrestir og styttri biðtími innanlands.
• Tvö ný innkaupaferli.
• Léttari málsmeðferðarreglur gilda um þjónustusamninga á sviði 

velferðar-, menningar- og menntamála. 
• Rafræn birting gagna og móttaka tilboða frá 18. október 2018. 
• Gjaldtöku fyrir aðgengi að útboðsgögnum skal hætt.
• Aukin samvinna milli opinberra aðila heimil við sameiginleg 

innkaup.
• Fleiri samningar falla undir valdsvið kærunefndar útboðsmála.



Gildissvið laga um opinber innkaup

• Lögin gilda um opinbera aðila, þ.e. ríki, sveitarfélög, 
stofnanir þeirra og samtök og aðra opinbera aðilar eins 
og þeir eru skilgreindir í 3. gr. laganna.
– fyrirtæki í eigu sveitarfélaga, t.d. SORPA bs.
– landshlutasamtök sveitarfélaga
– Samband íslenskra sveitarfélaga?

• Lögin taka til samninga um fjárhagslegt endurgjald sem 
einn eða fleiri kaupendur skv. 3. gr. gera við eitt eða 
fleiri fyrirtæki og hafa að markmiði framkvæmd verks, 
sölu vara eða veitingu þjónustu í skilningi laganna. Slíkir 
samningar skulu ávallt gerðir skriflega. 



Samningar undanþegnir lögum?

• Samningar sem heyra ekki undir lög um opinber innkaup eða 
reglugerðir settar með stoð í þeim (7. – 14. gr.)

– Kaup og sala fasteigna eða byggingarréttar?
– Lóðarleigusamningar?
– Hreinir styrktarsamningar?
– Leynilegir samningar?
– Milliríkjasamningar?
– Tilteknir þjónustusamningar eins og tiltekin lögmannsþjónusta (11. 

gr.)?
– Samningar milli opinberra aðila (13. gr.)?
– Niðurgreiddir samningar undir 50% (14. gr.)?

• Blandaðir samningar (5. og 6. gr.)?
– Meta þarf meginefni samnings og tilgang
– Verðmætari samningshlutinn ræður oftast



Hvaða samningar 
sveitarfélagsins eru 

útboðsskyldir?

Samningar yfir viðmiðunarfjárhæðum 
um innkaup á:
• vörum 
• þjónustu 
• verkum



Flokkun samninga sem heyra undir 
lögin – 4. gr.

• Verksamningar:  samningar sem hafa að markmiði framkvæmd, eða 
framkvæmd og hönnun, á tilteknu verki eða framkvæmd verks, með hvers 
konar aðferðum sem svara eiga til krafna sem kaupandi hefur sett fram. 
Með verki í þessum skilningi er átt við afrakstur mannvirkjagerðar eða 
verkfræðilegra aðferða sem getur þjónað efnahagslegu eða tæknilegu 
hlutverki. 

• Vörusamningar: teljast samningar sem hafa að markmiði kaup, leigu eða 
fjármögnunarleigu, með eða án kaupréttar, á vörum. Samningur sem felur 
í sér tilfallandi ísetningu eða uppsetningu vöru telst vörusamningur. 

• Þjónustusamningar:  samningar sem hafa að markmiði veitingu þjónustu 
annarrar en þeirrar sem um getur í verksamningum skv. 2. mgr. 4. gr. 



Dæmi um verksamninga sveitarfélaga 
sem lögin gilda um

• nýbyggingar
• götur
• lagnir
• steyptir kantsteinar
• sparkgerði
• aðalstígar
• malbiksyfirlagnir
• jarðvinna
• dúkalagning
• flísalagning
• uppsetning loftræstikerfa 
• málun mannvirkja



Dæmi um vörusamninga sveitarfélaga 
sem lögin gilda um

• matvörur
• skrifstofuvörur
• kaup á tækjum og búnaði
• bensín
• kaup á hugbúnaðarleyfum 
• rekstrarleiga bifreiða og tækja



Dæmi um þjónustusamninga 
sveitarfélaga sem lögin gilda um

• ræstingaþjónusta
• fjarskiptaþjónusta
• fjármálaþjónusta
• vátryggingaþjónusta
• tölvuþjónusta
• arkitekta- og verkfræðiþjónusta
• grassláttur 
• sorp- og hreinlætisþjónusta
• samningar um viðhalds- og viðgerðarþjónustu
• akstursþjónusta (almenningssamgöngur í veitureglugerð)
• VIII. kafla þjónusta = Gerð opinberra samninga um þjónustu 

sem er upptalin reglugerð nr. 1000/2016. M.a. 
velferðarþjónusta, heilbrigðisþjónusta, fræðslustarfsemi, 
íþróttastarfsemi, þjónusta skjalasafna, safna og önnur 
menningarstarfsemi. 



Samningar undir innlendum 
viðmiðunarfjárhæðum

• Lögin gilda einnig um þá, sbr. 24. gr. þó þeir séu ekki 
útboðsskyldir.

• Kaupandi skal ávallt gæta hagkvæmni og gera 
samanburð meðal sem flestra fyrirtækja.

• Gera skal samanburð að jafnaði með rafrænum 
aðferðum.

• Kaupandi skal við slík innkaup:
– gæta að samkeppni
– virða jafnræðisreglu 15. gr.
– gæta að tæknilýsingum skv. 49. gr.

• Verðfyrirspurn eða lokað útboð skv. lögum nr. 
65/1993. 



?
• Uppskipting samninga og samlagningarreglur (29. og 30. gr.)
• 20% af heildarvirði samninga sem skipt er upp, skv. 2. mgr. 29. gr.



Verkefni ?
• Hönnunarsamkeppni? 

– Ákvörðun KNÚ nr. 28/2018: Samningagerð í kjölfar hönnunarsamkeppni um 
viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið stöðvuð til bráðabirgða þar sem verulegar 
líkur eru taldar á að framkvæmd hönnunarsamkeppninnar og val á tilboði hafi 
verið ólögmætt. Verulegar líkur taldar á að brotið hafi verið gegn 
meginreglunni um jafnræði bjóðenda.  

• Verðbréfaútboð?
– Undanþága i-liðar 11. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016

• Útboð á byggingarrétti? 
– Ekki útboðsskylt þar sem um eignarréttindi er að ræða og því hvorki vara, verk 

eða þjónusta.
• En samhliða kaupum á íbúðum?

– Þá fellur samningurinn undir lög um opinber innkaup og verður útboðsskyldur.
• Leiga á húsnæði?

– Dómur Landsréttar í máli nr. 205/2018: Útleiga á húsnæði fellur ekki undir 
gildissvið laga um opinber innkaup.

• Langtímasamningur um uppbyggingu og rekstur á þjónustumiðstöð eða 
bílastæðahúsi?

– Hvert er meginmarkmið samningsins? 



Viðmiðunarfjárhæðir fyrir sveitarfélög

• Ákvæði 23. gr. OIL og reglugerðar nr. 178/2018.
• Allar viðmiðunarfjárhæðir án vsk.
• Endurskoðaðar á tveggja ára fresti.
• Útboðsskylda innanlands:

– Vara og þjónusta: 15.500.000 
– Verk: 49.000.000 

• Útboðsskylda á EES:
– Vara og þjónusta: 28.752.100 
– Verk: 721.794.800
– Sértæk þjónusta (VIII. kafla) 97.575.000 



Útreikningur virðis samninga 
(25. – 28. gr.)

• Miða skal við þá heildarfjárhæð sem kaupandi mun 
greiða fyrir innkaup, að frátöldum virðisaukaskatti. 

• Við þennan útreikning skal taka tillit til 
heildarfjárhæðar, þar á meðal hvers konar valfrjálsra 
ákvæða og hugsanlegrar endurnýjunar samnings sem 
skýrt er kveðið á um í útboðsgögnum. 

• Ef kaupandi hyggst bjóða bjóðendum eða þátttakendum 
verðlaunafé eða aðrar aukagreiðslur skal taka tillit til 
þess við útreikning á áætluðu virði samnings. 



Útreikningur virðis frh.
• Útreikningur skal miðast við þann tíma þegar 

útboðsauglýsing er send til opinberrar birtingar eða 
þegar kaupandi hefst handa við innkaupaferli við þær 
aðstæður að ekki er skylt að tilkynna opinberlega um 
innkaup. 

• Óheimilt er að skipta upp verki eða innkaupum á vöru 
og/eða þjónustu í því skyni að innkaup verði undir 
viðmiðunarfjárhæðum. 

• Þegar kaupandi skiptist í aðskildar skipulagseiningar skal 
taka tillit til áætlaðrar heildarfjárhæðar innkaupa allra 
eininganna. Ef skipulagseining ber sjálfstæða ábyrgð á 
innkaupum sínum eða tilteknum tegundum þeirra má 
áætla verðmæti þeirra án tillits til heildarinnkaupa 
kaupandans. 



Samlagningarskylda 
(29. – 32. gr.) 

• Óheimilt að skipta upp innkaupum í því skyni að komast framhjá 
útboðsskyldu, sbr. 4. mgr. 25. gr.

• Ef verk- eða þjónustusamningum er skipt upp í fleiri sjálfstæða 
samninga skal miða við samanlagt virði allra samninganna.

• Sama gildir þegar innkaupum á vöru af svipaðri tegund er skipt upp í 
fleiri sjálfstæða samninga.

• Sé samanlagt virði allra samninganna yfir viðmiðunarfjárhæðum 
skal líta svo á að verðgildi hvers og eins samnings sé einnig yfir 
viðmiðunarmörkum.

• Hvern og einn samning skal því bjóða út í samræmi við þær reglur 
sem gilda um viðkomandi (samanlagða) viðmiðunarfjárhæð.

• Þó heimilt að gera samning án útboðs fyrir allt að 20% af 
samanlagðri heildarfjárhæð allra samningshluta, sbr. 2. mgr. 29. gr.



Virði viðvarandi samninga
• Þegar um er að ræða viðvarandi samninga eða samninga sem 

endurnýja á innan tiltekins tíma skal reikna áætlað virði út með 
eftirfarandi hætti: 
a) annaðhvort með hliðsjón af heildarfjárhæð áþekkra samninga 

á undangengnu fjárhagsári eða síðustu 12 mánuðum, að 
teknu tilliti til breytinga á magni og verði fyrir næstkomandi 
12 mánuði, eða

b) með hliðsjón af áætluðum kostnaði fyrir næstu 12 mánuði, 
eða lengra tímabil ef því er að skipta, frá því að vara eða 
þjónusta er fyrst innt af hendi. 

• Óheimilt er að nota sérstakar aðferðir við útreikning í því skyni að 
komast hjá útboðsskyldu. 



Fyrr og nú



möguleg tækifæri ..



Áhersluatriði



Dæmi um samninga..



Dæmi um samninga
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