
Sniðmát

Heildartilboðsverð flutt úr tilboðsskrá

"Heiti úboðs"

Nafn fyrirtækis Kennitala

Heimilisfang Farsími

Póstnr., staður (pósthólf) Netfang

Undirskrift

Staður og dags.

Tilboðsblað

292.000 Kr. án virðisaukaskatts

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í samræmi við útboðsgögn. Innifalið í heildartilboðsverði er allt sem til þarf 
til að vinna verkið eins það er skilgreint í útboðsgögnum
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Sniðmát

Skjöl tilboðsheftis
1 Tilboðsblað
2 Tilboðsskrá
3 Almennar upplýsingar
4 Hæfi bjóðanda
5 Tilboð byggt á getu annarra
6 Undirverktakar
7 Starfsmannalisti
8 Tæki, búnaður og aðstaða
9 Skilagrein - dæmi
10 Fylgiskjal við skilagrein - Dæmi

Tilboðshefti útboðs nr. "númer útboðs"

Bjóðendur athugið: 
Tilboðshefti þetta er sniðmát sem sem bjóðendur skulu fylla út og afhenda með tilboði sínu.  
Nauðsynlegt er að prenta út tilboðsheftið í heild sinni, dagsetja, undirrita, skanna og skila með 
tilboði. Bjóðandi er ábyrgur fyrir því að tilboði sé skilað í fullnægjandi formi á réttan stað innan 
tímafrests.  Bjóðendum er óheimilt að breyta texta og/eða formi tilboðsheftis eða nýta annað skjal, 
í stað tilboðsheftis, við skil á tilboði. Verði bjóðandi var við villur í tilboðshefti skal upplýsa 
útboðaðila um slíkt. 
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Tl. útboðs 
lýsingu

Verkþáttur - tæming íláta Stærð íláts L
Tæmingar 

per ár
Fjöldi 
íláta

Einingarverð per 
tæming án vsk.

Samtals per 
ár

tl. 2.2.2
Blandaður úrgangur tæming við 
heimili þéttbýli á 10 daga fresti 240 36,5 1000 1 36.500          

tl. 2.2.2 660 36,5 1000 1 36.500          

tl. 2.2.2
Blandaður úrgangur tæming við 
heimili dreifbýli á 2 vikna fresti xx -                      

tl. 2.2.2 xx -                      

tl. 2.2.2
Pappír og pappi tæming við heimili 
þéttbýli xx -                      

tl. 2.2.2 djúpgámar -                      

tl. 2.2.2
Pappír og pappi tæming við heimili 
dreifbýli xx -                      

tl. 2.2.2 djúpgámar -                      

tl. 2.2.2
Lífúrgangur tæming við heimili 
þéttbýli xx -                      

tl. 2.2.2 xx -                      

tl. 2.2.2
Lífúrgangur tæming við heimili 
dreifbýli xx -                      

tl. 2.2.2 xx -                      

tl. 2.2.2 Plast tæming við heimili þéttbýli xx -                      

tl. 2.2.2 xx -                      

tl. 2.2.2 Plast tæming við heimili dreifbýli xx -                      

tl. 2.2.2 xx -                      

tl. 2.2.3 Málmar tæming á grenndarstöð xx -                      

tl. 2.2.3 Gler tæming á grenndarstöð xx -                      

tl. 2.2.3 Textíl tæming á grenndarstöð xx -                      

tl. 2.2.4
Blandaður úrgangur tæming við 
stofnanir xx -                      

tl. 2.2.4 xx -                      

tl. 2.2.4 Lífúrgangur losun við stofnanir xx -                      

tl. 2.2.4 Plast tæming við stofnanir xx -                      
Samtals fyrir ár 73.000          

Hirða úrgangs - Kafli 2.2 í útboðslýsingu 

Tilboðsskrá - Dæmi

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að 
innifela kostnað við þá í öðrum liðum. Bjóðandi fylli út gula reiti.

Í töflunni eru verkþættir og tölur sem eru dæmi til að skýra samhengi við sniðmát fyrir þjónustu - og tæknilýsingu. 
Nauðsynlegt er að aðlaga skjalið að útboði.
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Tl. útboðs 
lýsingu

Verkþáttur - Akstur og afsetning Skýring
Akstur og 
afsetning

Fjöldi 
ferða á 

ári

Einingarverð per 
km án vsk.

Samtals per 
ár

tl. 2.2.7
Akstur blandaður úrgangur að 
móttökustöð og afsetning

Áætlað XX km 
sjá kort skipti -                      

tl. 2.2.7
Akstur lífúrgangur að móttökustöð 
og afsetning

Áætlað XX km 
sjá kort skipti -                      

tl 2.3.6
Fjarlægja úrgang sem skilin er eftir 
utan gáma á grenndarstöð Hver hreinsun Skipti -                      

Samtals fyrir ár -                      

Tl. útboðs 
lýsingu

Verkþáttur Skýring Eining Magn
Einingarverð per 
tímabil án vsk.

Samtals per 
ár

tl 2.3.4 Gámaleiga/ tegund / xxxxL Til leigu
Leiga á 
mánuði 12 -                      

tl 2.3.4 Gámaleiga / tegund/ xxxxL Til leigu
Leiga á 
mánuði 12 -                      

tl 2.3.6 Umhirða eins gámasvæðis Umhirða í ár 4 -                      
Samtals fyrir ár -                      

Númer Verkþáttur Skýring Eining Magn
Einingarverð per 

tími án vsk.
Samtals per 

ár

tl. 2.6.1 Rekstur þjónustuvers
Greitt skv. 
tímaskráningu Tímagjald -                      

Samtals fyrir ár -                      

Númer Verkþáttur Skýring Eining Magn
Einingarverð per 

tími án vsk.
Samtals per 

ár

tl. 2.8 Skil á upplýsingum
Greitt skv. 
tímaskráningu Tímagjald -                      

tl. 2.10 Verkfundir og samráð
Greitt skv. 
tímaskráningu Tímagjald -                      

-                      

Verð fyrir 4 ár 292.000        

Tl. útboðs 
lýsingu

Verkþáttur - Ný ílát til leigu eða 
eignar kaupanda

Skýring Eining
Fjöldi 
íláta

Einingarverð per 
ílát án vsk.

Samtals

tl. 2.3.1 Fjöldi íláta [stærð / rúmmál] Til eignar stk -                      

Skil á upplýsingum - Kafli 2.8 í útboðslýsingu
Þátttaka í eftirliti kaupanda - kafli 2.10 í útboðslýsingu

Samtals fyrir ár

Flutningur úrgangs á endurnýtingar- og/eða móttökustöð  - Kafli 2.2 í útboðslýsingu 
Viðhald íláta og grenndarstöðva  - Kafli 2.3 í útboðslýsingu

Ílát, merkingar og dreifing til notenda  - Kafli 2.3 í útboðslýsingu 

Rekstur þjónustuvers  - Kafli 2.6 í útboðslýsingu

Verkþættir sem eru unnir allan samningstímann, þ.e. 4 ár

Viðhald íláta og grenndarstöðva  - Kafli 2.3 í útboðslýsingu 
Ílát, merkingar og dreifing til notenda  - Kafli 2.3 í útboðslýsingu 
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tl. 2.3.4
Fjöldi íláta á grenndarstöð  [stærð 
/ rúmmál / gerð] Til eignar stk -                      

Samtals -                      

Tl. útboðs 
lýsingu

Verkþáttur Skýring Eining Magn
Einingarverð án 

vsk.
Samtals

tl. 2.6.2
Textavinna og hönnun 
kynningabæklings

Í samráði við 
kaupanda Ein-greiðsla -                      

tl. 2.6.2 Prentun bæklings Fjöldi -                      

tl. 2.6.2 Heimsóknir til íbúa

Greitt fyrir 
hverja 
heimsókn Heimsókn -                      

Samtals -                      

Verð samtals -                      Verkþættir sem unnir eru einu sinni

Fræðsla og upplýsingar til notenda  - Kafli 2.6 í útboðslýsingu
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Nafn bjóðanda
Kennitala
Heimilisfang
Símanúmer
Netfang
Vefsíða

Nafn tengiliðar
Símanúmer
Netfang

Almennar upplýsingar um bjóðanda

Undirritun bjóðanda
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Svar bjóðanda

Tilvísun í gögn

Tilvísun í gögn

Tilvísun í gögn

Tilvísun í gögn
Gæðastefna

Staðfesting frá þjónustuaðila um reynslu

Aðrar kröfur

Aðrar kröfur

Áritaður ársreikningur

Aðrar kröfur

Tímaáætlun um hvernig kröfur útboðs verða uppfylltar

Ársvelta X% af tilboðsfjárhæð bjóðanda

Vottorð frá lífeyrissjóðum um greiðslu lífeyrisgjalda

Vottorð um skuldastöðu varðandi greiðslu opinberra gjalda

Bjóðandi skal fylla út alla gulmerkta reiti og lýsir því yfir að þær upplýsingar sem hann gefur um hæfi sitt, séu 
réttar. Ef ekki er fyllt út í alla gulmerkta reiti eða upplýsingar sem bjóðandi gefur hér eru rangar áskilur 
kaupandi sér að hafna tilboði bjóðanda. Þeim gögnum sem bjóðandi vísar í til stuðnings svörum sínum skal 
skilað með tilboðum.

Eiga einhver af þeim atriðum sem eru talin upp í ákvæði 
útboðsgagna um persónulegar aðstæður bjóðanda  við um 
bjóðanda eða fyrirsvarsmenn hans.

Gildandi starfsleyfi í samræmi við lög nr. 7/1998

Staðfesting úr fyrirtækjaskrá eða sambærilegt
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____________________________________________
Dagsetning og staður

____________________________________________
Nafn undirritanda

____________________________________________
Undirritun

Umhverfis- og öryggisstefna

Aðrar kröfur



Sniðmát

Að sá aðili annist framkvæmd verks eða þjónustu í 
samræmi við þær kröfur sem gerðar hafa verið og 
skulu aðilar sameiginlega bera ábyrgð á efndum 
samnings.

Að aðilar beri sameiginlega ábyrgð á efndum 
samnings.

Svar bjóðanda

Tilvísun í gögn

____________________________________________
Dagsetning og staður

____________________________________________
Nafn undirritanda

____________________________________________
Undirritun

Bjóðendur geta uppfyllt hæfiskröfur útboðsins með því að byggja á getu annarra aðila óháð lagalegum 
tengslum við þá. Ef bjóðandi byggir tilboð sitt á getu annars aðila þarf að skila inn gögnum fyrir þann 
aðila sem sanna að útilokunarástæður eigi ekki við um hann. Í öllum tilfellum þar sem bjóðendur byggja 
tilboð sitt á getu annarra aðila skulu þeir sanna að þeir hafi tryggt sér tilgreinda aðstoð með því að 
leggja fram skuldbindandi yfirlýsingu viðkomandi aðila þess efnis að bjóðandi uppfylli tiltekna 
hæfiskröfur með því að byggja á hans getu og að aðilar beri sameiginlega ábyrgð á efndum samnings. 
Bjóðandi fyllir inn gula reiti.

Ef bjóðandi byggir tilboð sitt:

Ef spurningu 1 er svarað játandi skal bjóðandi 
leggja fram skuldbindandi yfirlýsingu viðkomandi 
aðila

Hvaða hæfiskrafa er uppfyllt með því að byggja á 
getu annars aðila ?

Er tilboð byggt á getu annars aðila ?

Á fjárhagslegri eða efnahagslegri getu annars 
aðila.

Á menntun, á starfsreynslu, eða faglegri getu 
annars aðila.
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Svar bjóðanda

Nafn undirverktaka Kennitala undirverktaka Forsvarsmaður 

___________________________________
Dagsetning og staður

___________________________________
Nafn undirritanda

___________________________________
Undirritun

Undirverktakar 

Hluti samnings

Hafi bjóðandi í hyggju að láta þriðja aðila framkvæma hluta samnings í undirverktöku þá skal bjóðandi veita upplýsingar um slíkt í tilboði sínu. Skal 
bjóðandi veita upplýsingar um þá undirverktaka sem bjóðandi hyggst semja við og hvaða hluta samnings hann hyggst láta þá framkvæma. Kaupanda er 
heimilt að krefjast þess að bjóðandi leggi fram hæfisyfirlýsingu fyrir undirverktaka. Ef útilokunarástæður skv. 68. gr. eiga við undirverktaka skal kaupandi 
eftir atvikum krefjast þess að nýr undirverktaki komi í hans stað. Upplýsingar bjóðanda um undirverktaka hafa ekki áhrif á ábyrgð bjóðanda gagnvart 
kaupanda. Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum samningi og skal bjóðandi skila yfirlýsingu/staðfestingu viðkomandi undirverktaka 
þar um, komi tilboð til álita. Bjóðandi fyllir inn gula reiti.

Ætlar bjóðandi að fela þriðja aðila framkvæmd hluta samningsins ?
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Kröfur útboðsgagna  
Kafli 2.5 í útboðsgögnum Starfsmaður Reynsla og hæfni

Stjórnandi

Lykilstarfsmenn

Lykilstarfsmenn

Lykilstarfsmenn

Aðrir starfsmenn

Bjóðandi skal fylla inn í neðangreindan lista upplýsingar um lykilstarfsmenn sem kom til með að vinna 
verkið í samræmi við kröfur útboðsgagna (gulir reitir). 

Starfsmannalisti
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Tæki bjóðanda Notkun Skráningarnúmer Árgerð Hleðslugeta Umhverfisflokkun CO2 losun Eldsneyti

Lýsing á tæki

Lýsing á tæki

Lýsing á tæki

Lýsing á tæki

Lýsing á tæki

Lýsing á tæki

Lýsing á tæki

Krafa í útboðsgögnum 
Kafli 2.4

Annað

Þvottaaðstaða

Þjónustuverkstæði

Önnur aðstaða

Staðsetning Lýsing

Tæki og búnaður

Upplýsingar um aðstöðu 
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SKILAGREIN
[nafn verkefnis)

[Nafn Kaupanda] dags.:
[heimilisfang]
[heimilisfang]

Skilagrein með reikningi fyrir [verkþættir] í [mánuður]  árið [ár]

Innkaupahluti 1 : [verkhluti úboðs]

Einingaverð kr.

[Tæming]* til 
innheimtu 

tæmingar/mán 
sbr. fylgiskjal

Frávik**  - 
T.d. Skertir 
dagar osfrv.

Tæmingar - 
m.t.t. 

Frávika
Verð án VSK

0 0 0 -kr                        
0 0 0 -kr                        
0 0 0 -kr                        
0 0 0 -kr                        

0 0 0 -kr                        

Samtals til innheimtu nú án VSK -kr                        

Áður innheimt á þessu ári án VSK -kr                        
Alls innheimt á þessu ári án VSK -kr                        

Eftirstöðvar til innheimtu skv. áætlun án VSK -kr                        

*[verkþáttur] samkvæmt meðfylgjandi [vigtunarskýrslu/aksturskýrslu] rekstraraðila.

**Skýringar frávika :

Samantekt yfir ábendingar frá rekstraraðila:

-
-

Samtals

-
-
-
-

-

Samtals áætlað magn (klst./viku)

Hirða úrgangs við heimili
200301 Blandaður úrgangur þéttbýli 240L
Gámaleiga / tegund / xxxxL
[verkþáttur]
[verkþáttur]
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Fylgiskjal með reikningi fyrirhiðru við heimili [mánuður]  árið [ár]

Samtals fjöldi tæminga á dag 
(20 03 02 Blandaður úrgangur 

þéttbýli 204L)

Samtals fjöldi ttæminga á dag 
(15 01 01 pappi/pappír þéttbýli 

204L)

Samtals fjöldi tæminga á dag 
(15 01 02 plast þéttbýli 204L)

Samtals fjöldu tæminga á dag 
(20 02 08 lífúrgangur þéttbýli 

35L)
Samtals

Mánudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Þriðjudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Miðvikudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Fimmtudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Föstudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Samtals fjöldi á viku 0,00 0,00 0,00
Mánudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Þriðjudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Miðvikudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Fimmtudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Föstudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Samtals fjöldi á viku 0,00 0,00 0,00
Mánudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Þriðjudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Miðvikudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Fimmtudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Föstudagur 0,00 0,00 0,00 0,00
Samtals fjöldi á viku 0,00 0,00 0,00

Samtals fjöldi á mánuði 0,00 0,00 0,00
Einingaverð -  kr                                           -  kr                                          
Samtals kostnaður á mánuði (kr) -kr                                                    -kr                                                    -kr                                

Í töflunni er dæmi um framsetningu á fylgiskjali með reikningi fyrir hirðu í þéttbýli til að skýra samhengi við sniðmát fyrir þjónustu - og tæknilýsingu. Nauðsynlegt er að aðlaga skjalið að 
útboði.
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