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0. ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 ÚTBOÐ 
Birgir Haraldsson, fyrir hönd Sandgerðisbæjar óskar eftir tilboðum í verkið:  

Brekatún 2, fjölbýlishús. 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla “0.3.1 
Útboðsgögn”. 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM - ÚTBOÐSYFIRLIT 
 

ÚTBOÐSFORM 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í 2. gr. 
laga nr. 94/2001 og grein 2.2 í ÍST 30.  

Útboð þetta er ekki auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES).  

 

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

 Kynningarfundur 1. apríl, 2011 kl. 13.00 Sjá nánar kafla 0.1.5 

 Fyrirspurnatíma lýkur 7. apríl, 2011.   Sjá nánar kafla 0.3.2 

 Svarfrestur rennur út 14. apríl, 2011   Sjá nánar kafla 0.3.2 

 Opnunartími tilboða Föstudaginn, 15. apríl 2011 Sjá nánar kafla 0.4.5 

 Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar kafla 0.1.7 

 Lok framkvæmdatíma 5. desember 2012 Sjá nánar kafla 0.1.7 

 Tilboðstrygging Skuldbinding tengd undirritun Sjá nánar kafla 0.4.4
 tilboðs 

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar kafla 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda 

 Tafabætur 50.000 kr/dag Sjá nánar kafla 0.5.4 

 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar kafla 0.5.6 

 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar kafla 0.4.1 

 Fylgigögn með tilboði 1.  Tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2 

 2.  Tilboðsskrá 

 Opnunarstaður tilboða  Varðan, Miðnestorgi 3  Sjá nánar kafla 0.4.5 

245 Sandgerði (Fundarsalur) 

 

0.1.3 KRÖFUR TIL BJÓÐENDA 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á 
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afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu og taka þá gildi ákvæði í kafla “0.4.4 Tilboðstrygging – 
Gildistími tilboðs” um tilboðstryggingu. Farið verður með þessar upplýsingar sem 
trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis. 

 Ársreikningar síðustu tveggja ára, áritaðir af endurskoðanda. Eftir júlíbyrjun 
hvers árs þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling 
með atvinnurekstur í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af 
skattaskýrslum. 

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld. 

 Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi 
sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 
hlutafélagaskrá. 

 Nafn væntanlegs byggingarstjóra og upplýsingar um hann. 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 
nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 
tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 

Ef um bjóðanda gildir eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum, þegar að undirritun 
samnings kemur,  verður ekki gengið til samninga við hann: 

 Bjóðandi er í vanskilum með opinber gjöld. 

 Bjóðandi er í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

 Bjóðandi er í nauðasamningum eða gjaldþrotaskiptum. 

Ef eitt eða fleiri af eftirtöldum atriðum koma í ljós við skoðun gagna frá bjóðanda  
áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, með eftirfarandi hætti: 

 Ársreikningur bjóðanda sýnir neikvætt eigið fé.   

Að öllu jöfnu er ekki gengið til samninga við bjóðendur ef ársreikningar þeirra 
sýna neikvæða eiginfjárstöðu. Verkkaupa er þó heimilt að gera undantekningu á 
þessu, enda liggi fyrir við gerð verksamnings staðfesting þess í formi árshluta-
reiknings eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um 
efnahag bjóðanda, að eigið fé bjóðandans sé jákvætt. 

 Viðskiptasaga bjóðanda þykir vafasöm. 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós 
nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, 
stjórnendur eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, 
enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu 
eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

 Bjóðandi uppfyllir ekki eftirfarandi kröfur um hæfni og reynslu: 

Við mat verkkaupa á reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa 
heimilt að taka tillit til reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undir-
verktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja 
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slíka reynslu að jöfnu við reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi 
aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 
Um er að ræða eitt níu hæða  fjölbýlishús með 23 íbúðum. Íbúðir eru á 2. til 9. 
hæðar, þrjár íbúðir á hæð, nema 9. hæð þar sem eru tvær íbúðir.  Bílgeymsla er á 
jarðhæð; að hluta undir húsi en teygir sig síðan vestur eftir lóð. Í bílgeymslu er eitt 
stæði fyrir hverja íbúð. Á jarðhæð eru einnig inntaksrými, hjóla og vagnageymsla, 
húsgeymsla og sorpgeymsla. Einkageymslur fyrir hverja íbúð eru inni í íbúðum.  Öll 
hönnun  aðkomu að íbúðum á jarðhæð miðast við þarfir fatlaðra. Þá er ein íbúð 2. 
hæðar hönnuð  með þarfir fatlaðra í huga.  Geymsla fyrir íbúð fatlaðra er á 1. hæð. 
Allar íbúðir er 3. herbergja ef frá eru taldar tvær íbúðir á 9. hæð sem eru 4. herbergja. 

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR - VETTVANGSSKOÐUN 
Bjóðendum er boðið til kynningarfundar í Vörðunni, Miðnestorgi 3 Sandgerðisbæ á 
þeim tíma sem fram kemur í grein “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verður þar 
mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa. Í framhaldi af fundinum gefst bjóðendum 
kostur á að skoða aðstæður á væntanlegum verkstað. Athygli er vakin á því að 
einungis er gert ráð fyrir að verkstaðurinn verði sýndur þennan dag og eru bjóðendur 
hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður.  

0.1.6 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 11.2 í ÍST 30.  

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á 
eyðublaði “E - 01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 13.2 í ÍST 30 ásamt því að 
leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið. Verkáætlunin skal 
vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal 
undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta 
verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 
jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, 
miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og 
tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á 
fyrirfram ákveðnum tíma.   

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá 
hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.  

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magn-
aukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé 
á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa.   

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að 
verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 
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0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI 
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka.   

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að 
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka 
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

0.2.1 VERKKAUPI 

Verkkaupi:  Sandgerðisbær 

kt. 460269-4829 

Varðan, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði 

 

Umsjón: Birgir Haraldsson 

kt. 030465-4319 

Dynhóli 12 

Sími: 423-7928 Bréfsími: 423-7801   

Veffang:  www.sandgerdi.is 

 

0.2.2 RÁÐGJAFAR 
Eftirtaldir aðilar eru ráðgjafar verkkaupa við verkið:  

 

Arkitektar: Arkitektastofa Birgis Haraldssonar 

Sjónarhóli 18, Sandgerði 

 

Burðarþol og 
lagnir: 

Verkfræðistofa Birgis Haraldssonar 

Sandhóli 24, Sandgerði 

 

Landslag: BH Landslagsarkitektar 

Þinghóli 36, Sandgerði 

0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA 
Eftirlit verkkaupa er á vegum Sandgerðisbæjar.  Eftirlitsaðili verður annað hvort 
starfsmaður Sandgerðisbæjar eða starfsmaður einkaaðila sem Sandgerðisbær ræður 
til starfsins. Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera 
fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið 
samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök 
atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun 
samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa 
kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum 
eða reglugerðum. 

0.2.4 VERKEFNAVEFUR  
Sandgerðisbær vinnur stöðugt að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á Internetið 
til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér er boðið 
út verður tengt þessum Verkefnavef.   

Umsjón með Verkefnavefnum verður í höndum Sandgerðisbæjar og er aðgangur 
verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins vegar ákveðnar skyldur varðandi 
innsetningu gagna á Verkefnavefinn og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 

http://www.sandgerdi.is/
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. BH-001-2011 dags. Mars 2011 

b) Verklýsing nr. BH-001-2011 dags. Mars 2011 

c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 

d) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 2003, með þeim frávikum sem tilgreind eru í 
kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”.  

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

0.3.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal 
hann senda umsjónarmanni verkkaupa fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er 
um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “Útboðsfulltrúi 
Sandgerðisbæjar” og send með símbréfi á númerið 423-7801 eða með tölvupósti á 
netfangið  utboð@sandgerdi.is  

Fyrirspurnir og svör við þeim verða birt á vefsíðu Sandgerðisbæjar eigi síðar en 14. 
apríl, 2011, eins og getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir 
og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 
Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 14 í ÍST 30. Grein 14.1 
gildir þó ekki óbreytt sbr. kafla “0.3.6 Frávik frá stöðlum”. Aðalverktaki ber ábyrgð á 
fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig 
á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Sá geisladiskur, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings 
milli verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samnings-
skilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau 
gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.   

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á 
Verkefnavef Sandgerðisbæjar, en verkkaupi ber kostnað af prentun þeirra gagna sbr. 
grein 14.1.1 í ÍST-30. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, 
endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 LÖG, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 
og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi 
talið, eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

 Byggingarlög og byggingarreglugerðir. 

 Lög um framkvæmd útboða nr. 65/1993. 

  Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

mailto:utboð@sandgerdi.is
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 Reglur um holræsagerð. 

 Heilbrigðisreglugerð. 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

 Lögreglusamþykktir.  

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

 IST-30 útboðsstaðallinn 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni. 

0.3.5 UNDIRVERKTAKAR 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 12 í ÍST 30.  

0.3.6 FRÁVIK FRÁ STÖÐLUM 

Grein 14.1 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð.  Í stað hennar kemur grein sem 
er svohljóðandi: 

 “Verkkaupi afhendir verktaka við upphaf verks geisladisk sem inniheldur allar 
teikningar, verklýsingar og önnur samningsgögn. Verktaki skal á sinn kostnað prenta 
út þau gögn sem þörf er á til að vinna verkið”.   
Undirgreinarnar 14.1.1 og 14.1.2 gilda hins vegar óbreyttar. 

Grein 29.6 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur grein sem er 
svohljóðandi: 

“Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok 
ábyrgðartímans skal verktaki svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning á 
þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum reglum”. 

Grein 31.13.1 í ÍST-30 gildir ekki í þessu útboði. 

 

ÍST-30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á 
teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar 
útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og samnings-
skilmála skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

    Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum 
þessum. Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela 
kostnað við þá í öðrum liðum. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá 
útfylltum á pappír og telst prentun úr tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og 
undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt á öll blöð 
tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem 
gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skal vera í heilum krónum.  

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem 
það á við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum 
forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur 
við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 
innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, 
förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er 
fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann 
gilda á hverjum tíma. Allt einingarverð í tilboðsskrá skal vera með virðisaukaskatti.  

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 
Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði.   

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 
Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 

 

BREKATÚN 2 

Útboð nr. BH-001-2011 

 

TILBOÐ 

 

Bjóðandi:  Nafn bjóðanda 

 Heimilisfang 

 Póstnúmer og staður 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda 
tilboð með nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 
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0.4.4 TILBOÐSTRYGGING - GILDISTÍMI TILBOÐS 
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við 
tilboðið í 2 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur 
að fjárhæð 5% af tilboðsfjárhæð sinni. 

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en 
þess er ekki krafist af verkkaupa. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 8 í ÍST 30. 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 
Tilboð skulu hafa borist til Sandgerðisbæjar, Vörðunni, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði, 
eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og 
verða þau opnuð þar í samræmi við kafla 7 í ÍST 30. 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá 
heimilt að senda tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með símbréfi 
á opnunarstað og skal það hafa borist áður en skilafrestur er runninn út, en bjóðandi 
skal þá jafnframt hafa póstlagt með ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. degi áður en 
opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga tilboðinu og skal staðfesting þess efnis 
fylgja með símbréfinu sbr. 7. grein laga nr. 65/1993, ”Lög um framkvæmd útboða”. 
Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi ábyrgur fyrir því að þau komist 
í réttar hendur fyrir opnun tilboða. 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 9 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur 
sem settar eru fram í kafla “0.1.3 Kröfur til bjóðenda”. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi, innan eðlilegra marka, gagnvart þeim 
magnaukningum, viðbótarverkum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn 
um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það 
ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til 
að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur 
tilboðs” um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Samanburður tilboða mun byggjast á samtölum einingaverða aðaltilboðs.  

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt 
væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða 
hafna öllum tilboðum. 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR 
Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á 
hverju sinni: 

 Byggingarleyfisgjald. 

 Gatnagerðargjald. 

 Holræsagjald. 

 Heimtaugargjald rafveitu. 

 Heimæðargjald hitaveitu. 

 Heimæðargjald vatnsveitu. 

 Mælingargjald. 

 Skipulagsgjald. 

 Brunabótamatsgjald.  

 Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. grein 22.2 í ÍST 30. 

 Kostnað við hönnun og eftirlit. 

 Stjórnunarkostnað verkkaupa. 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA 
Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins. 

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – AUKAVERK 
Orðskýringar: 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á 
útboðsstigi um að framkvæma. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, 
eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið 
lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að 
minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga 
úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.   

Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
framkvæma þarf til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið 
um í verklýsingu og/eða magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir.  
Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í 
útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið 
kostnaðarauka í verkinu. 

 

 

 

 

Komi til viðbótarverka vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja ákvæðum 
ÍST 30, kafla 16. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í 
tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.  
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Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.   

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu. 

 

0.5.4 FRESTIR - TAFABÆTUR 
Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 
verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í 
kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers 
áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því 
og um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. 
kafla 24 í ÍST 30. 

0.5.5 GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 31 í ÍST 30, Greiðslur og 
reikningsskil. Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. 
Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir 
skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða 
liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. heimildarákvæði í gr. 
31.4 í ÍST 30, enda er verktrygging 15% af samningsfjárhæð skv. kafla “0.6.2 
Verktrygging” og gildir því gr. 15.2.1 í ÍST 30. Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina 
greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á Sandgerðisbæ  kt. 460269-4829 vegna Brekatún 2. 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verk-
taka á samningstímanum. 
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0.5.7 FYRIRFRAMGREIÐSLA 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 MAGNBREYTINGAR  
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu 
móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla  “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við 
ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi 
meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun  
á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem magnbreytingin kann að 
hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til endur-
skoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir 
með sams konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru 
hluti af einum verkþætti eða fleiri. 
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0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 22 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á 
verkkaupi að hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki 
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar m.a. en ekki takmarkað við 
vátryggingar vegna áhættu skv. ÍST-30 gr. 22, aðrar en brunatryggingar á 
mannvirkinu, sem leiða af framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir 
þeim tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma.  

0.6.2 VERKTRYGGING 
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa 
vegna verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings 
verktryggingu, skv. kafla 15 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02” 
með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka 
framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við 
samning og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf 
mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu 
vegna verksins. 

0.6.3 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi 
hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, 
án sérstaks leyfi verkkaupa. 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust 
tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum er 
verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu, sbr. grein 14.3 í ÍST 30. Ef um er að 
ræða verulega villu, sem leiðir til kostnaðarbreytinga vísast til greinar 14.4 í ÍST 30. 

0.6.5 ÁGREININGSMÁL 
Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum eftirlitsaðila 
Framkvæmdasýslunnar, sbr. kafla 32.3 í ÍST 30.  
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Ef eftirlitsaðila Sandgerðisbæjar og verktaka tekst ekki að ná samkomulagi um 
ágreininginn skulu haldnir a.m.k. tveir sáttafundir þar sem Umsjónarmaður 
Sandgerðisbæjar og forstjóri eða framkvæmdastjóri verktakans gera tilraun til að ná 
samkomulagi. Takist aðilum ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu á þessum 
fundum skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Reykjaness. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 
Verktaki fær til umráða vinnusvæði innan lóðamarka byggingarinnar. Vinnusvæði er 
sýnt á teikningu nr. 201 í teikningasetti. Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af 
vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og 
umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á vinnustað”. 

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými 
fyrir uppdrætti og verkfundahöld.  

Að öllu jöfnu verða verkfundir haldnir á verkstað nema verkkaupi óski annars og skal 
þá verkkaupi leggja til fundarstað í samráði við verktaka.  

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 
Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til 
þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn 
þar til lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki 
skal sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og 
skal hann fara eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
samvinnu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 18 í ÍST-30. 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 
eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir 
hefjast ber verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem 
nauðsynlegt er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá 
veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er 
sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í 
reglum þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- 
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og leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi 
og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag 
þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér 
rétt til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu 
og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í 
einhverjum atriðum. 
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 17 í ÍST 30.  

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  

0.8.2 GÆÐI VERKSINS 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í kafla 20 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal 
verktaki skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.   

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem 
hann hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist 
er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er 
að kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla 
ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið 
fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 
eða yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar fram-
kvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim 
leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.   

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem 
tekur á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til 
verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 
fram í fylgiriti “E–03” með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 20.4.1 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa. 

0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
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0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 
Gert er ráð fyrir að innan mánaðar frá töku tilboðs leggi verktaki fram skrá yfir 
tegundir helstu byggingarhluta/íhluta sem hann gerir ráð fyrir að nota í verkið. Þá skal 
hann eftir atvikum leggja fram sýnishorn og önnur gögn til yfirferðar og samþykktar 
hjá eftirliti verkkaupa. Gögn skulu lögð fram það tímanlega að eigi valdi töfum á 
framkvæmdum og ætla skal eftirliti eðlilegan tíma til umfjöllunar um hvert mál. Einnig 
skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma prófanir á efni eins og verklýsing 
kveður á um. 

0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 ÚTTEKT 
Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í kafla 28 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti 
farið fram (lokaúttekt). Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að 
yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til 
annarar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. 
Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram 
smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru 
úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega 
úttekt. 

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) 
allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, 
skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll 
atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 
byggingafulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits 
skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) 
ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. 
Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir 
ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en 
hún skal m.a. innihalda: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist 
var gagna um.   

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga 
að máli. 
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 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi 
gefa út án tafar vottorð um úttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið 
við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé 
hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það 
metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki 
fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við 
úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 
eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur 
fyrir, gilda ákvæði kafla 29 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum 
verktaka yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í grein 
28.11 og kafla 29 í ÍST 30. 

0.8.8 BYGGINGARSTJÓRA – OG MEISTARASKIPTI 
Byggingarstjóri og iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu 
samþykkja að aðrir byggingarstjórar og iðnmeistarar hefji framkvæmdir við 
bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 

Byggingarstjóri og meistarar skulu fallast á byggingarstjóra- og meistaraskipti þegar 
þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun byggingarstjóra og meistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá 
byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við 
framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 

 

 

Nr   Titill 
 

100   Teikningalisti 

101   Grunnmynd 2. hæðar 

102   Afstöðumynd og lýsingar 

103   Skráningartafla 

104   Útlit norðaustur 

105   Útlit norðvestur 

106   Útlit suðaustur 

107   Útlit suðvestur 

108   Snið - suðaustur 

109   Snið - norðaustur 

201   Vinnuaðstaða 

202   Steypumál 1. hæð 

203   Steypumál 1. hæð 

204   Steypumál 2. – 8. hæð 

205   Sökkulteikning 

206   Sökkulteikning 

207   Léttir veggir 1. hæð 

208   Léttir veggir 2. hæð 

209   Léttir veggir 3. – 8. hæð 

301   Gluggayfirlit 

302   Hurðayfirlit 

303   Veggir, gólf og þök 

304    3D skáhalt 

401   Deilar þakfrágangur 

402   Deilar 

 


