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Fyrirspurnir og svör ásamt skýringum, leiðréttingum og 
breytingum, ef við á, á verkefnagögnum nr. V20739 
Þróunarsamvinna - Ráðgjöf á sviði sjálfbærrar nýtingar 
sjávarauðlinda og verndunar hafsins 

 

18.05.2018 – Breytingar á frestum 

14.05.2018 –  Fyrirspurnir  og svör nr. 1 - 2 

 

18.05.2018 - Breytingar á frestum 

Ríkiskaup hefur fyrir hönd Utanríkisráðuneytisins ákveðið að framlengja fresti til að senda inn 
þátttökutilkynningar í verkefni þessu. 

Þátttökutilkynningar skulu haf borist fyrir föstudaginn 25. maí 2018 kl. 12:00. 

Frestur til að senda inn fyrirspurnir er nú 21.05.2018 og frestur til að svara þeim er 
23.05.2018.  

Að gefnu tilefni er þátttakendum bent á að kynna sér verkefnagögn vel og skila inn útfylltu 
skráningarhefti sem hægt er að sækja hér á síðunni. 

14.05.2018 - Fyrirspurnir  og svör nr. 1 - 2 

Spurning 1: Í skráningarhefti verkefnis 20739 er gert ráð fyrir skuldleysisvottorði og 
staðfestingu lífeyrissjóða. Ég er að sækja um sem einstaklingur, á þetta þá við? 

Svar 1: Já, þetta á jafnt við um alla, hvort heldur er einstakling eða fyrirtæki sem lýsir 
áhuga. 

Spurning 2: Skrifað er: ”Miðað er við að fyrirtæki séu með fleiri en þrjá ráðgjafa á 
listanum, þar af einn í A flokki. Ráðgjafar sem fyrirtæki skrá skulu vera 
starfsmenn þess fyrirtækis og ráðningarsamband vera þar á milli”. 
 
Spurt er: 

a) Þar sem skrifað er að það sé Miðað er við er það þá ekki ófrávíkjanleg krafa? 
b) Þið biðjið um að ráðgjafar séu starfsmenn þess fyrirtækis og 

ráðningarsamband vera þar á milli. Er það þá svo litið á þó starfsmenn starfi 
undir mismundandi deildum í mismunandi löndum sem eru reknar sem 
sjálfstæðar einingar sem dótturfyrirtæki og móðurfyrirtæki, séu í raun 
starfsmenn sama fyrirtækis þó kennitalan á deildunum sé ekki sú sama? 

Svar 2:  

a) Það er rétt, um er að ræða ófrávíkjanlega kröfu. 
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b) Starfsmaður skal vera í ráðningarsambandi við það fyrirtæki sem lýsir áhuga 
þ.e. við kennitölu þess bjóðanda. 
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