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Ávinningur opinberra aðila af

útboðsþjónustu Ríkiskaupa og aðildar að

rammasamningum (RS)



• A – hluta stofnunum er það skylt, en aðrir opinberir aðilar þurfa það
ekki/valkvætt – en kostinir eru augljósir

• 31. maí síðastliðinn tóku öll ákvæði laganna um opinber innkaup gildi
gagnvart sveitarfélögunum, þannig að viðmiðunarupphæðir eru nánast
þær sömu fyrir sveitarfélög og ríki.  

• Lækka verulega gagnvart sveitarfélögum.
• Viðmiðunarupphæðir sveitarfélaga fyrir vöru- og þjónustusamninga

innanlands fóru úr kr. 28.752.100.- í kr. 15.500.000.- en vegna
útboðsskyldu skv. EES er það óbreytt kr. 28.752.100.- og fyrir ríkisaðila er
það kr. 18.734.400.-allar tölur án VSK.

• Viðmiðunarfjárhæðir fyrir verksamninga innanlands fóru úr kr. 
721.794.800.- í kr. 49.000.000.- en vegna útboðsskyldu skv. EES eru þeir
óbreyttir kr. 721.794.800.- allar tölur án VSK.

Afhverju ættu opinberir aðilar að þurfa að vera
áskrifendur að rammasamningum (RS) ?



• Með aðild að RS er búið að upphefja útboðsskylduna á vöru og
þjónustu sem er innan RS. Viðvarandi vöru- eða þjónustukaup eru
fljót að telja og ná viðmiðunarupphæð. 
 Dæmi regluleg kaup á tölvuþjónustu kr. 500.000.- pr. mán x 12 = 6 m.kr. pr. ár, en

viðmið er 4 ár þegar um viðvarandi kaup er að ræða sem þýðir 6 x 4 = 24 m.kr., 
þannig eru kaup útboðsskyld skv. EES viðmiðum.

 Regluleg innkaup innan RS skilar uppsöfnuðum ávinningi í formi afsláttar

• Með aðild hafa kaupendur aðgengi að sérfræðingum í 
útboðsmálum, s.s. lögfræðingum, viðskiptafræðingum og
verkefnastjórum í útboðsmálum.

• Með aðild hafa kaupendur kost á því að fara í fyrirfram skilgreind
sameiginleg örútboð, sem Ríkiskaup (RK) býður upp á. 

Ávinningur opinberra aðila af rammasamningum(RS)



Ávinningur opinberra aðila af RS, frh.

• Með aðild geta kaupendur farið sjálfir í örútboð eða tekið sig 
saman með fleirum aðilum í RS og farið í sameiginleg örútboð, 
hvort sem er sjálfir eða með aðkomu RK. 

• Með aðild sparast mikill tími og kostnaður innan RS, því annars
þarf að fara í tímafrek útboðsferli, sem krefst mannafla við gerð
útboðsgagna.

• Með aðild, þá er búið að tryggja að viðkomandi birgi/birgjar sé
áreiðanlegur, geti staðið við afhendingu og vara hans uppfylli
ákveðin skilyrði sem sett hafa verið fram í hverjum RS, þannig er í 
raun um nokkurskonar gæðavottun að ræða.

• Kostnaður við keypta ráðgjöf skilar sér alla jafnan við fyrstu kaup. 



Önnur þjónusta sem opinberum aðilum stendur til
boða

• Sé vara/þjónusta ekki innan RS, þá getur kaupandi farið í útboð eða
sameiginlegt útboð fleiri aðila og að sjálfsögðu getur útboðsþjónusta
RK aðstoðað við það ferli.

• Ráðgjafar útboðsþjónustu búa að áralangri þekkingu og reynslu á sviði
útboðsgerðar ásamt tengdri verkefna- og samningsstjórnun. Þar gildir
einu hvort um er að ræða ráðgjöf eða verkefnastjórn útboðs í heild
sinni. 
 Vissulega er til staðar þekking á framkvæmdaútboðum hjá mörgum opinberum

aðilum, en einstök sérþekking er hjá RK vegna útboða á sviði vöru og þjónustu og
annast RK umsýslu og framkvæmd útboða á því sviði fyrir allar A hluta stofnanir
þar með talin Framkvæmdasýslu ríkisins, Landspítala háskólasjúkrahús, 
Sjúkratryggingar Íslands, Vegagerðina og mörg sveitarfélög. 

• Lögfræðisvið Ríkiskaupa veitir sérhæfða, lagalega ráðgjöf varðandi
opinber innkaup. Álitsgerðir Ríkiskaupa um öll möguleg vafaatriði
varðandi tiltekin innkaup eru unnar með tilvísan til laga og reglna um 
hvert mál fyrir sig.



Fræðsla og skyldur

• Ríkiskaup stendur fyrir áhugaverðum kynningarfundum, námskeiðum
og árlegum innkaupadegi um opinber innkaup, bæði fyrir nýtt
innkaupafólk og þá sem lengra eru komin. 

• RK sendir ársfjórðungslega upplýsingapóst til allra áskrifanda RS, þar 
sem þeir eru upplýstir um nýja RS og fyrirhuguð útboð á nýjum RS.

• Á heimasíðu RK er að finna góðar upplýsingar um innkaup og á læstri
síðu fyrir áskrifendur er að finna allar upplýsingar um viðkomandi RS, 
útboðslýsingu, fyrirspurnir og svör ásamt boðnum verðum. 

• Sé vara eða þjónusta í boði í RS, þá ber áskrifendum skylda að versla 
hana þar og eftir þeim innkaupaferlum, sem hver og einn RS segir til 
um. Ýmist með beinum kaupum (afsláttarverði), verðsamanburði eða 
örútboði.  Brot á þessari skyldu getur skapað skaðabótaábyrgð. 

https://www.rikiskaup.is/is
https://www.rikiskaup.is/is/rammasamningar/samningarnir/voruflokkar/prentlausnir


Yfirlit RS

Heiti : Nr:

Prentþjónusta RK 01.01

Skri fs tofuvörur RK 02.01

Prentun RK 02.02

Ljósri tunarpappír RK 02.03

Tölvubúnaður RK 03.01

Síma- og fjarskiptaþjónusta RK 03.02

Miðlægur búnaður - netþjónar RK 03.03

Miðlægur búnaður - gagnageymslur RK 03.04

Netbúnaður, rafbakhjarlar og annar skyldur búnaður RK 03.05

Hýs ing og rekstarþjónusta RK 03.06

Microsoft hugbúnaðarleyfi RK 03.07

Húsgögn og innanstokksmunir, 3 flokkar RK 04.01

Bíla leigubílar RK 05.01

Leigubílar RK 05.02

Bifreiðakaup ríkis ins RK 05.03

Ol ía  og eldsneyti  fyri r ökutæki  og vélar RK 05.05

Ol ía  og eldsneyti  fyri r skip og flugvélar RK 05.06

Raforka RK 05.07

Flutningar - vöruflutningar innanlands RK 06

Borðbúnaður RK 07.06

Matvörur - a lmenn matvara RK 08.02

Matvörur - kjöt og fi skur RK 08.03

Hreinlætisvörur, 2 flokkar RK 09.01

Hreinlætisvörur, 4 flokkar RK 09.03

Bleiur, undirlegg og dömubindi RK 09.02

Óseríl i r vínyl , latex og nótri l  skoðunarhanskar RK 09.04



Yfirlit RS

Plastvörur RK 10.01

Rafmagnsvörur og tæki  - Raftæki RK 11.11

Rafmagnsvörur og tæki  - Raftæki  f.s tóreldhús

Almennar byggingavörur RK 12.01

Ljósperur og lýs ingabúnaður Rk 12.02

Gólfefni , þi l jur og kerfis loft RK 12.03

Hreinlætitæki  og pípulagningarefni RK 12.04

Málningar- og múrvörur RK 12.05

Rafvörur og raflagnaefni RK 12.06

Byggingatimbur RK 12.07

Túlka  og þýendaþjónusta RK 14.10

Endurskoðun RK 14.21

Rekstarráðgjöf RK 14.23

Öryggisþjónusta RK 14.25

Umhverfis - skipulags - og byggingamál RK 14.26

Flugsæti  - Mi l l i landaflug RK 14.28

Starfsmannafatnaður RK 15.01

Úrgangsþjónusta RK 16.05

Bl ikksmíði RK 17.02

Dúkalagning RK 17.03

Málmiðnaður RK 17.04

Málara iðn RK 17.05

Múrverk RK 17.06

Pípulagnir RK 17.07

Rafiðnaður RK 17.08

Skúrðgarðyrkja RK 17.09

Ttrésmíði RK 17.10



Dæmi um hvað RK getur gert fyrir ykkur

• Nokkur dæmi um vel heppnuð útboð sem Ríkiskaup hefur framkvæmt
fyrir opinbera aðila: Ræstingar, skólaakstur, ferðaþjónusta fatlaðara, 
skólamatur fyrir grunnskóla, tryggingar og sameiginleg tryggingaútboð, 
rekstur mötuneyta, félagsleg þjónusta.

• Nokkur dæmi um vel heppnuð örútboð sem Ríkiskaup hefur
framkvæmt fyrir opinbera aðila: Endurskoðun, vöktun og prófun
öryggiskerfa, námsgögn fyrir grunnskóla, UT tölvu- og hýsingar.

• Nokkur dæmi um önnur útboð/örútboð sem RK getur boðið: þjónusta
trúnaðarlæknis, eftirlit, prófun og viðhald loftræstikerfa, gufuofnar f. 
mötuneyti, vörubíll m/krana, hjólaskófla m/skotbómu, ledlýsing og
stýring fyrir íþróttahús, keppnisklukkur fyrir íþróttahús. 

• Nýr RS um raforku fyrir A – hluta stofnanir, þar sem sveitarfélögum var
boðin þátttaka skilaði mjög góðri niðurstöðu, eða 20% afslætti af
auglýstu verði á almennu verði á kWh. Örútboð í gangi.



Raunveruleg dæmi fyrir Reykjanesbæ, tekin af
heimasíðu þeirra með góðfúslegu leyfi.

• Útboð á skólamat fyrir grunnskóla RNB – ávinningur kr. 
90.976.526.- eða 14% lækkun (samningstími 3 ár).

• Örútboð á endurskoðun fyrir RNB – ávinningur kr. 45.416.265.-
eða 67% lækkun (samningstími 5 ár). 

• Sameiginlegt örútboð á námsgögnum fyrir grunnskóla
Reykjanesbæjar og sveitarfélagsins Hornafjörður – ávinningur kr. 
14.194.126.- eða 65% (samningstími 10 mán, með
framlengingarákvæði um 2 x 1 ár í senn).

• Útboð á vörubíl m/krana – ávinningur 4.171.000 eða 14%
• Útboð á þjónusta trúnaðarlæknis – ávinningur kr. 4.829.856.-

eða 50% (samningstími 2 ár) 
• Örútboð á ledlýsingu, hönnun og stýringu fyrir TM höllina –

ávinningur kr. 3.315.774.- eða 54% 



Þjónusta Ríkiskaup – útboð – örútboð og fl.

Hafðu samband við starfsfólk Ríkiskaupa ef það er líklegt að

verkefnið sem þú stendur frammi fyrir sé ekki einstakt. 

Ekki finna upp hjólið.

Er einhver búinn að

fara í örúboð á 

öryggisþjónustu?

Já, það er svo. 

Viltu sjá gögn

sem dæmi?
Endilega!!!



Takk fyrir

Fræðslufundur um rammasamninga 1. og 15. nóvember

2019

Rammasamningsteymi Ríkiskaupa


