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0.0 ÚTBOÐSLÝSING

0.1 YFIRLIT

0.1.1 ÚTBOÐ

Sextíu plús ehf., sem hér eftir nefnast verkkaupi, óskar eftir tilboðum í verkið:

Hótel Hásteinn
Nýbygging

ÚTBOÐ

Verkið felst sér bygging Hótels á sex hæðum. Staðsett í Vestmannaeyjum. Á 1.hæð er starfmannaaðstaða,
tæknirými,  eldhús, veitingasalur, móttaka, spa og líkamsræktarsalur.
Á 2.-6.hæð eru hótelherbergi alls 23 á hverri hæð ásamt ræstiherbergjum, língeymslu, tæknirýmum og
lagnaherbergjum. Þak á 1.hæð að hluta og 6.hæð eru flötþök.
Í húsinu er tveir stigagangar og tvær lyftur. Húsið er staðsteypt og milliplötur og þak eru holplötur. Allir
gluggar eru gluggakerfi og allar hurðar álhurðar utanhúss.

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi laga og reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd og
er verktaki ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt.

Verktaki skal skila verkinu til verkkaupa í samræmi við ákvæði útboðsgagna.

Bjóðendum er bent á að kynna sér vel allar aðstæður á vinnusvæðinu.

Útboðsyfirlit:
Tegund útboðs: Opið útboð.
EES útboð: Nei.
Fyrirspurnarfrestur rennur út: 18. maí 2012.
Svarfrestur útrunninn: 21. maí 2012.
Opnunartími tilboða: 25. maí 2012, kl. 14:00.
Opnunarstaður tilboða: Bárustíg 15, 900 Vestmannaeyjar.
Gildistími tilboðs: 4 vikur.
Upphaf framkvæmdatíma: Við töku tilboðs.
Verklok: 20. Apríl 2014.
Verðlagsgrundvöllur: Verkið verðbætist ekki.
Frávikstilboð: Eru ekki heimiluð.
Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað, 2. Tilboðsskrá. ( Tilboðið er ógilt án þeirra. )

0.1.2 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.

0.1.3 UPPLÝSINGAR UM BJÓÐENDUR – 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 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 júlí byrjun hvers árs
þarf að skila inn ársreikningi undangengins árs. Þegar um einstakling með atvinnurekstur
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í eigin nafni er að ræða, er óskað eftir staðfestum ljósritum af skattskýrslum.
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 árshlutareiknings 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:
Skilyrt er að verktaki hafi reynslu af sambærilegum verkum, hvað varðar kröfu til
verksins og tíma.

0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ

Um er að ræða Hótel á sex hæðum. Staðsett í Vestmannaeyjum. Á 1.hæð er starfmannaaðstaða,
tæknirými, eldhús, veitingarsalur, móttaka, spa og líkamsræktarsalur.
Á 2.-6.hæð eru hótelherbergi alls 23 á hverri hæð ásamt ræstiherbergjum, língeymslu , tæknirýmum og
lagnaherbergjum. Þak á 1.hæð að hluta og 6.hæð eru flötþök.
Í húsinu er tveir stigagangar og tvær lyftur. Húsið er staðsteypt og milliplötur og þak eru holplötur. Allir
gluggar eru gluggakerfi.

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR – VETTVANGSSKOÐUN

Ekki verður boðið upp á kynningarfund né vettvangsskoðun samfara þessu útboði en bjóðendur eru
hvattir til að kynna sér aðstæður á verkstað sjálfir.

0.1.6 VERKSAMNINGUR - VERKÁÆTLUN

Gera skal skriflegan samning um verkið samanber meðfylgjandi form verksamnings, sjá efnisyfirlit. Áður
en verksamningur er gerður skal verktaki gera verkáætlun um verkið og skal hún vera hluti
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verksamnings.  Í verkáætlun skal koma fram mannafla- og tækjaþörf á hverjum tíma. Verktaki skal miða
verkáætlun við skiladaga verksins og áfanga þess sem gefin eru í kafla 0.1.7.  Ennfremur skal miða
verkáætlun við hvenær efni sem verkkaupi leggur til er tilbúið til afhendingar skv. grein 0.5.2.1. 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, þá er verktaka skylt
að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana svo að verklok eða lok
einstakra verkáfanga dragist ekki fram yfir umsamda skiladaga. Verkáætlun skal endurskoða
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist. Samþykki verkkaupa á nýrri verkáætlun sem fer
fram yfir umsamda skiladaga þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sjá kafla 0.5.4.

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI – VERKLOK

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. Verktaki skal
skila verkinu af sér til verkkaupa samkvæmt kafla 0.1.1.

Verktaki á því aðeins rétt á framlengingu skilafrests vegna breytinga á magntölum ef magn verkliðar á
bundinni línu eykst um meir en 15%, enda sýni verktaki fram á að heildarframvinda verksins sé háð
viðkomandi verklið.

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.

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar
samkvæmt útboðs- og samningsgögnum.  Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið
hreinsað að fullu.

Greiðsla lokareiknings er háð því að verkinu sé í einu og öllu lokið af hálfu verktaka.

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT

0.2.1 VERKKAUPI

Sextíu plús ehf.
Rauðagerði 58, 108 Reykjavík
Sími: 557-5200, Fax:557-5199
Netfang: skrifstofa@sextiuplus.is
Vefsíða: www.sextíuplus.is

0.2.2 RÁÐGJAFAR

AP.Ráðgjöf ehf.
Bárustíg 15, 922 Vestmannaeyjar
Sími:824-1095 ,  Fax:
Umsjón:  Auðunn Pálsson
Netfang: audunnp@aprad.is

0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA

Verkkaupi mun tilnefna sérstaka  fulltrúa (umsjónarmenn/eftirlitsmenn) sem hafa munu með   höndum öll
samskipti fyrir hans hönd við verktaka meðan á framkvæmdum stendur.

Fulltrúi verkkaupa mun halda og stýra hefðbundnum verkfundum með umsjónar verktaka  meðan  á
framkvæmdum  stendur.    Verkfundir eru  liður í stýringu  og stjórnun  framkvæmdar  þar sem  hittast
fulltrúar verktaka  og verkkaupa,  og eftir atvikum annarra  aðila s.s. hönnuða  og undirverktaka,  til þess
að ræða  helstu mál sem  uppi  eru  hverju  sinni varðandi  framkvæmdina.      Verkfundi skal halda  eigi
sjaldnar en á tveggja vikna fresti, þannig að verkkaupi sé ávallt vel upplýstur  um stöðu og þróun
framkvæmdanna. Fulltrúi verkkaupa ritar og gefur út fundargerðir vegna þessara funda.  Í verklok, eða
við lokaúttekt skal halda lokaverkfund.
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma  verkið samkvæmt  samningi og í samráði við eftirlitsaðila.   Ef
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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 VERKSTJÓRN

Verktaki sér um alla verkstjórn og skipulag verksins á verkstað og er það á hans ábyrgð að tímaáætlun
verksins standist. Verktaki skal tilnefna einn fulltrúa sinn á verkstað sem sér um samskipti við fulltrúa
verkkaupa á staðnum

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – REGLUGERÐIR - STAÐLAR

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:

a) Útboðs- og verklýsing þessi nr. , dagsett í maí 2012.

b) Tilboðseyðublað og tilboðsskrá.

c) Eyðublöð o.fl.

d) Teikningar skv. meðfylgjandi teikningaskrá.

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 5. útgáfa 01.09.2003.
 ÍST-30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum og teikningum) og

útboðsgögn skulu mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar útboðsgögnin eru túlkuð.
Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og/eða verklýsingar skulu ákvæði ÍST-30 víkja.

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í verklýsingum eða á teikningum.

g) Viðaukar, ef einhverjir eru.

 Athygli er vakin á því að öll notkun útboðsgagna í öðrum tilgangi en þeim að framkvæma þetta verk er
óheimil.

0.3.2 HLUTVERK ÚTBOÐSGAGNA

Bjóðendur skulu gera tilboð í verkið á þeim grundvelli að útboðsgögn gefi upplýsingar um allt sem máli
skiptir við gerð tilboðs.  Bjóðendum er þó bent á að kynna sér rækilega allar aðstæður á staðnum.

Auk vinnu og efnis skulu öll áhöld, útbúnaður og vélar, skattar og skyldur hverju nafni sem nefnast, og
nauðsynlegt er til að framkvæma og ljúka verkinu að fullu og öllu, vera innifalin í tilboðinu nema það
sem er sérstaklega undanskilið.

0.3.3 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM – VIÐAUKAR

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var við
ósamræmi í útboðsgögnum skal hann senda skriflega fyrirspurn á netfangið audunnp@aprad.is  eigi síðar
en 4 almanaksdögum fyrir opnunardag tilboða. Allar fyrirspurnir skal merkja með númeri og heiti útboðs.

Fyrirspurnir og samhljóða svarbréf verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn  eigi síðar en 3
almanaksdögum fyrir opnunardag tilboða. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum.

Verkkaupa er heimilt eigi síðar en 3 almanaksdögum fyrir opnunardag tilboða að gefa út viðauka við
útboðsgögnin.  Viðaukar verða sendir öllum sem sótt hafa útboðsgögn.  Allir útgefnir viðaukar teljast
hluti útboðsgagna.

0.3.4 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
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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 samningsskilmálar,
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 ráðgjafafyrirtækis, 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.

0.3.5 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 leiðbeininga
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 skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.
Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001
Lög um opinber innkaup, nr. 94/2001.
Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu, nr. 655/2003.
Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með á orðnum breytingum.
Reglugerð um brunavarnir og brunamál.
Reglugerð um raforkuvirki.
Reglur um holræsagerð.
Heilbrigðisreglugerð.
Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar.
Reglur vatnsveitna og hitaveitna.
Lögreglusamþykktir.
Reglur Vinnueftirlits ríkisins.
Reglur Löggildingarstofu.
Rb.-leiðbeiningarblöð og sérrit.

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

0.3.6 UNDIRVERKTAKAR

Verktaka er óheimilt án samþykkis verkkaupa að láta þriðja aðila ganga inn í tilboð sitt og láta þann aðila
vinna verkið allt eða hluta þess í sinn stað.  Hins vegar er verktaka heimilt að fela undirverktökum
einstaka hluta verksins.  Undirverktakar eru þá ábyrgir gagnvart verktaka, en  verktaki ber ábyrgð á öllum
hlutum verksins gagnvart verkkaupa.  Öll ákvæði útboðslýsingar gilda jafnt um undirverktaka og
verktaka.

Bjóðandi skal leggja fram með tilboði sínu nöfn undirverktaka sinna ásamt nöfnum einstakra iðnmeistara.

Verktaka og undirverktaka er óheimilt að gera samning um undirverktöku við einstaka starfsmenn eða
starfshópa í þeim tilvikum þar sem um ráðningarsamband er að ræða og það á við samkvæmt venju og
eðli máls.  Verktaki skal fá samþykki verkkaupa á öllum undirverktökum sínum.

0.3.7 REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR

Fara skal eftir gildandi lögum og reglugerðum um framkvæmd sem þessa eftir því sem við á og einnig
eftir því sem við á reglum og leiðbeiningum verkkaupa sem upp eru talin í grein 0.10.
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0.3.8 FRÁVIK FRÁ ÍST30
Grein 22.2 í ÍST-30:2003 gildir ekki í þessu útboði.  Í stað hennar vísast til kafla 0.6 í þessari
útboðslýsingu.

Grein 29.6 í ÍST-30:2003 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-30:2003 gildir ekki í þessu verki.

0.4 TILBOÐ

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS

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

Frávikstilboð er ekki leyft í þessu útboði.

Bjóðendur skulu fylla út tilboðsskrá sem er hluti af útboðsgögnum þessum og ber að fylla hana út eins og
texti segir til um ásamt öðrum eyðublöðum sem tilheyra þessum útboðsgögnum.  Að lokum skal færa
niðurstöðutölur á tilboðsblað.  Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum sem gefnar eru
í tilboðsskrá.

Ef einhverjir óverulegir liðir í tilboðsskrá eru ekki útfylltir skal líta svo á að þeir séu innifaldir í öðrum
tilboðsliðum. Ef hins vegar verulega vantar á að tilboðsskrá sé útfyllt áskilur verkkaupi sér rétt til að
hafna tilboði.

Útboðsgögn eru almennt aðgengileg á heimasíðu Sextíu plús ehf. á pdf-formi og tilboðsskrá einnig á
Excel-formi sem bjóðendur geta notað til tilboðsgerðar. Tilboðsskrá á Excel-formi er ætluð til hagræðis
fyrir bjóðendur. Verkkaupi tekur ekki ábyrgð á innihaldi skjalsins og er bjóðendum bent á að bera
innihald Excel skjalsins og tilboðsskrár í útboðalýsingu rækilega saman. Ef bjóðendur verða varir við
misræmi ber þeim að tilkynna það verkkaupa og gildir þá tilboðsskráin í útboðslýsingunni sé annað ekki
ákveðið.

Bjóðendur skulu einnig sannreyna að allir sjálfvirkir útreikningar í skjalinu séu réttir. Verkkaupi tekur
ekki ábyrgð á að svo sé.

Í verklýsingu eða skýringum með tilboðsskrá er 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, uppihald á staðnum, yfirstjórn
verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði o.s.frv.  Tilboðsupphæð er fundin sem summa
margfelda magntalna og viðeigandi einingarverða.  Ef margföldunar og/eða samlagningarskekkjur finnast
í útfylltri tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs.  Aðeins einingarverð
eru bindandi.

Öll einingarverð í tilboðsskrá og heildartilboðsverð skulu vera með virðisaukaskatti.

Fylla skal út tilboðsskrá þá sem er hluti af þessum útboðsgögnum.

Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda.

Með tilboði skal skila eftirfarandi:

a) Tilboðblaði (eyðublað A1) útfylltu og undirrituðu af aðila sem hefur heimild til að skuldbinda
bjóðanda ásamt útfylltri tilboðsskrá bjóðanda (eyðublað A2).
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Ennfremur áskilur verkkaupi sér rétt til að fá eftirtaldar upplýsingar frá bjóðendum eftir opnun tilboða:

b) Nafn fyrirtækis, kennitölu, stofnár og nöfn eigenda.
c) Ársreikninga tveggja síðustu ára, áritaða af endurskoðendum, ásamt bráðbirgðauppgjöri fyrir

yfirstandandi rekstrarár.
d) Staða opinberra gjalda, þ.m.t. tryggingargjalds staðfest af viðkomandi innheimtuaðila.
e) Staðfestar upplýsingar um greiðslustöðu gagnvart lífeyrissjóðum.
f) Yfirlýsingu aðalviðskiptabanka um reglusemi í viðskiptum.
g) Skrá yfir helstu tæki og búnað fyrirtækisins.

Verkkaupi getur krafist samsvarandi gagna um undirverktaka.
Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Verkkaupi metur tilboð bjóðanda m.a. af ofangreindum upplýsingum og ábyrgist bjóðandi að þær séu
réttar.

0.4.2 AUÐKENNI TILBOÐS

Tilboðum skal skilað til AP.Ráðgjöf ehf., Bárustíg 15, 922 Vestmannaeyjar, í lokuðu umslagi greinilega
merktu bjóðanda, ásamt viðkomandi útboði

Hótel Hásteinn
Nýbygging

ÚTBOÐ

0.4.3 TILBOÐSTRYGGING – GILDISTÍMI TILBOÐS

Ekki er farið fram á tilboðstryggingu vegna þessa útboðs.

Tilboðið skal gilda ekki skemur en fjórar (4) vikur eftir opnunardag.

0.4.4 OPNUN TILBOÐA

Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu AP. Ráðgjöf ehf., Bárustíg 15, Vestmannaeyjar, eigi síðar en
föstudagurinn, 25. maí 2012, kl. 14:00 og verða þau þá opnuð þar í viðurvist þeirra bjóðenda sem
viðstaddir verða.

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðum verða ekki opnuð. Þó
verða þau tilboð opnuð sem borist hafa verkkaupa með símbréfi á fax nr.488-6601   eða í tölvupósti á
netfangið audunnp@aprad.is  minnst tólf (12) klukkustundum áður en skilafrestur rennur út enda hafi
gögn sem fylgja eiga tilboði verið póstlögð með ábyrgðarsendingu a.m.k. sólarhring (24 klukkustundum)
áður en opnun tilboða fer fram  og þeim fylgi skrifleg móttökustaðfesting póststofu.

0.4.5 MEÐFERÐ OG MAT TILBOÐA

Tilboð verða metin á grundvelli verðtilboða skv. útfylltri tilboðsskrá að viðbættum öðrum kostnaði sem
fylgir því að taka viðkomandi tilboði ef mismunur er á slíkum kostnaði eftir því hvaða tilboði er tekið.
Eftir að tilboð hafa verið opnuð getur komið til viðræðna við bjóðendur, einn eða fleiri, um einstök atriði
tilboðsins teljist þess þörf. Öllum bjóðendum verður gerð grein fyrir þessum viðræðum.

0.4.6 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS

Ekki verður greitt fyrir gerð tilboðs.
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0.5 GREIÐSLUR - VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR

(Eftir því sem við á)
01 Byggingarleyfisgjald.
 02 Gatnagerðargjald.
 03 Heimæðagjald hitaveitu.
 04 Heimæðagjald vatns- og fráveitu.
 05 Mælingagjald.
06 Gjöld fyrir endanlegar rafmagnsheimtaugar.
07 Úttektargjöld.
 08 Skipulagsgjald.
 09 Brunabótamatsgjald.
 10 Uppdrættir og útboðsgögn.
 11 Eftirlit verkkaupa.

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA

1. Efni sem verkkaupi leggur til
Verkkaupi leggur aðeins til aðvörunarborða til verksins.

2. Annað framlag verkkaupa
Annað framlag verkkaupa til verksins er ekki um að ræða.

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU - AUKAVERK

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og eru þær verktaka til viðmiðunar og verða notaðar við samanburð
tilboða en eru ekki bindandi til greiðslu.  Til greiðslu kemur einungis unnið magn sem mælt er að verki
loknu.

Verktaki má engin aukaverk vinna né gera breytingar á verki nema samkvæmt skýlausum skriflegum
fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa eða eftirlitsmanna. Allar yfirlýsingar um breytingar og aukaverk
skulu vera skriflegar svo og kröfugerð og samningar.
Meginreglan skal vera sú að um aukaverk sé samið á grundvelli aðaltilboðs verktaka.

Ef aukaverk eru unnin í tímavinnu þá skal verktaki skila vinnuskýrslu  daglega.

Verkkaupi áskilur sér þann rétt að fella niður einstaka verkliði eða breyta umfangi þeirra án þess að til
komi aðrar leiðréttingar á samningsfjárhæð en sem nemur breytingum á magntölum ef heildarbreyting á
samningsfjárhæð er innan marka sem tilgreind eru í grein 0.5.5.

Verkkaupi getur krafist þess að aukaverk verði unnin í reikningsvinnu (tímavinnu) skv. tímagjaldi sem
tilgreint er í tilboði  fyrir útselda vinnu manna, vinnuvéla og tækja á þar til gerð eyðublöð ef þau fylgja
með útboðsgögnum. Ef útboðsgögn gera ekki ráð fyrir tímagjaldi skal semja um það.

Tímagjald  þetta  verðbætist  á  sama  hátt  og  aðrar  samningsbundnar  greiðslur.   Verktaki  skal  framvísa
vinnuskýrslum vegna reikningsvinnu (tímavinnu) daglega.

Útlagður efniskostnaður vegna reikningsvinnu greiðist verktaka með 10% álagi.  Greiðsla þessi er fyrir
alla fyrirhöfn verktaka við að útvega efni.

Reikningar vegna aukaverka skulu eins og aðrir reikningar samþykkir og áritaðir af umsjónarmanni
verkkaupa.



Sextíu plús ehf
Hótel Hásteinn                                                                                              Útboðs- og verklýsing    bls.  13

0.5.4 FRESTIR - TAFABÆTUR

Verktaki skal ljúka öllu verkinu og einstökum áföngum þess á tilskildum tíma samkvæmt grein 0.1.7.

Að öðrum kosti er verkkaupa heimilt að krefja verktaka um  tafabætur (dagsektir) fyrir hvern
almanaksdag  sem  það  dregst  að  ljúka  verkinu  eða  einstökum  áföngum  þess.  Verkkaupa  er  heimilt  að
halda eftir af hverjum reikningi fyrir áföllnum tafabótum. Þótt verkkaupi haldi ekki eftir af reikningum
fyrir áföllnum tafabótum þá er hann í fullum rétti að innheimta þær við gerð lokareiknings.

Hyggist verkkaupi beita ákvæðum um töku dagsekta (tafabóta) ber honum að tilkynna verktaka þá
ákvörðun tafarlaust skriflega, t.d. með bókun í verkfundargerð.

Tafabætur eru ákveðnar þannig:
Tímamörk 20. Apríl 2014 kr. 250.000.- með VSK fyrir hvern dag.

Tafabætur skulu verðbætast með sama hætti og greiðslur fyrir verkið, sbr. ÍST-30:2003, kafla 24.

0.5.5 GREIÐSLUR, MAGNTÖLUR OG REIKNINGSSKIL

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 31 í ÍST-30:2003; greiðslur og reikningsskil.
Greitt verður til verktaka samkvæmt leiðréttri tilboðsskrá.

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. gr. 31.4 í ÍST-30:2003, enda er
framkvæmdatrygging 15 % af samningsupphæð skv. gr. 15.2.1 í ÍST-30:2003.
Reikningar skulu lagðir fram hálfsmánaðarlega miðað við verkstöðu um miðjan mánuðinn og í lok
mánaðar.  Reikningar skulu lagðir fram eigi síðar en á þriðjudegi eigi þeir að koma til greiðslu á
fimmtudag næstu viku þar á eftir.

Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði
er verið að innheimta hverju sinni. Reikningsform er háð samþykki eftirlitsmanns. Áður en reikningur er
gerður skal haft samband við eftirlitsmann verksins um mat greiðsluhlutfalls til að fyrirbyggja að
leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á
uppgjöri magntalna.

Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en hann hefur afhent tilskilda
verktryggingu og verkáætlun.

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

Reikningar skulu skráðir á Sextíu plús ehf., kt. 421002-2470, Hótel Hásteinn, Nýbygging   og skulu þeir
sundurliðaðir eftir bókhalds- og verkþáttalyklum verkkaupa sem verktaka verða kynntir við upphaf verks.

Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum
magntölum leiði til þess að heildargreiðsla fyrir verkið án verðbóta sé meira en 20% hærri eða lægri en
heildarsamningsupphæð. Þó eiga samningsaðilar rétt á breytingu á skiladegi ef magn verkliðar á bundinni
leið verkáætlunar breytist enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi verklið,
sbr. kafla 0.1.6.

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

Tilboð skal miðað við vísitölu byggingarkostnaðar sem tekur gildi 1. Maí 2012. Samningsbundnar
greiðslur hækka eða lækka hlutfallslega með hækkun eða lækkun byggingarvísitölu Hagstofu Íslands.
Miða skal við að vísitalan haldist óbreytt milli gildistökudaga sem er fyrsti dagur hvers mánaðar. Skal
reikningur verktaka fyrir verk unnin í fyrri hluta mánaðar verðbætast með þeirri vísitölu sem er í gildi
þann mánuð, en verk unnin seinni hluta mánaðar verðbætast með vísitölu er gildir næsta mánuð á eftir.
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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-30:2003.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki  hafa og kosta
allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmd þessari, ekki takmarkað við vátryggingar vegna
áhættu skv. ÍST-30:2003, gr. 22.

Verktaki skal hafa verkið sjálft og efni sem er á vinnustað, þar með talið efni sem verkkaupi leggur til,
vinnuskúra, geymslur og búnað nægilega vátryggt fyrir tjóni af hvaða völdum sem er að undanskilinni
áhættu vegna styrjalda, byltinga, innrásar, óeirða o.þ.h. (“Force Majeure”). Heimilt er eftirlitsmanni að
krefjast þess að verktaki framvísi vátryggingarskírteini og kvittunum fyrir greiðslu iðgjalda.
Tryggingarfjárhæð skv. þessari grein skal jöfn tilboðsupphæð með virðisaukaskatti.

Ábyrgðartrygging verktaka gagnvart tjóni þriðja aðila skal nema a.m.k. 235 millj. króna fyrir tjón í hverju
einstöku tilfelli.  Ábyrgðartrygging skal taka til alls tjóns sem þriðji aðili kann að verða fyrir vegna
framkvæmdanna. Þar með talið tjón vegna sprenginga.

Verktaki skal taka allar þær lögboðnar og samningsbundnar vátryggingar sem verktaka er skylt að kaupa
og viðhalda.  Ber verktaki ábyrgð á að undirverktakar fullnægi einnig skyldum sínum í þessu efni.

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því að
lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í
skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum sem hann greiðir fyrir
vegna verksins á hverjum tíma ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum tryggingum.

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- 30:2003. Form
verktryggingar er fylgiskjal með útboðslýsingu þessari.

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsupphæð þó ekki lægri en 10% af kostnaðaráætlun. Skal
hún standa óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% af heildarsamningsfjárhæðinni að meðtöldum
viðaukum, aukaverkum og verðbótum.
Tryggingin skal standa þannig til loka ábyrgðatíma verksins sem er 12 mánuðir frá lokaúttekt og fellur þá
niður enda hafi ekki komið fram gallar á verkinu sem verktaki ber ábyrgð á.

Óheimilt er að lækka eða fella niður verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi frá
verkkaupa. Skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu eða frá lokum
ábyrgðartíma eftir því sem við á.

Verkkaupi leggur ekki fram verktryggingu 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 að veðsetja efni sem ætlað er til verksins og verkkaupi hefur greitt fyrir.

Ekkert efni sem verkkaupi hefur greitt fyrir má vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins. Ef
verktaki fær greitt fyrir efni  og lætur þess ekki getið að það sé með eignaréttarfyrirvara er litið á slíkt
sem alvarleg svik af hálfu verktaka sem heimila verkkaupa að rifta verksamningi tafarlaust án frekari
viðvörunar.
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0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM

Komi fram villur í útboðsgögnum er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu.  Leiði villan til
aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann
verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er
framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun
samningsupphæðar  leiði villan til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er um þær breytingar á
samningsupphæð sem leiða af framansögðu.

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna umsjónarmanni
verkkaupa það til úrskurðar.

0.6.5 ÁGREININGSMÁL

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það sem lýsing þessi fjallar um skal honum vísað
til Héraðsdóms Suðurlands.  Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal ákveðinn af dóminum
sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa málinu til
Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar.

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að síður
framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. ÍST-30 gr. 32.

0.7 VINNUSTAÐUR

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA

Verktaki tekur við svæðinu í núverandi ástandi og er bjóðendum bent á að kynna sér vel allar aðstæður á
staðnum. Verktaka verður í samráði við verkkaupa úthlutað sérstöku athafnasvæði fyrir vinnuskúra og
tæki. Að öðru leyti skal hann takmarka vinnusvæði sitt eins og kostur er.
Verktaki  skal  sjá  til  þess  að  ekki  stafi  hætta  af  vinnusvæðinu.  Sjá  einnig  kafla  0.7.5  um
öryggisráðstafanir. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.4.

Lögð er rík áhersla á að verktaki raski ekki óhreyfðu landi utan athafnasvæðis sem honum verður
úthlutað. Gerist það engu að síður skal verktaki lagfæra slíkt rask á eigin kostnað skv. fyrirmælum
eftirlitsmanns.

Rekstur vinnustaðar skal taka mið af starfsemi verkkaupa og skal verktaki tryggja að óþægindi vegna
framkvæmda verði í lágmarki gagnvart starfsmönnum og starfsemi verkaupa.

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TÆKI OG EFNI

Verktaki skal leggja til og kosta alla nauðsynlega aðstöðu og útbúnað svo og rekstur og viðhald þess
útbúnaðar svo sem húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu áhalda og annars sem til verksins þarf.
Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundarhöld sem verkstjórar og
eftirlitsmenn skulu eiga greiðan aðgang að.
Húsnæði skal uppfylla reglur og reglugerðir Heilbrigðiseftirlits og Vinnueftirlits, m.a. reglugerð nr.
941/2002 um hollustuhætti.

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla 0.5.2, leggja til og kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla,
keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, ennfremur allan flutning á
mönnum, tækjum og efni.
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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, í vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum
eftirlitsmanna þar að lútandi.

Verkkaupi áskilur sér rétt til að halda eftir greiðslum af reikningi verktaka sinni hann ekki ítrekuðum
tilmælum um bætta umgegni á svæðinu.

Jarðraski skal haldið í lágmarki. Verktaki skal afmarka vinnusvæði sitt með viðeigandi merkingum og er
öll umferð bíla og vinnuvéla óheimil utan vega og vinnusvæðis.

Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til ÍST-30 gr. 18.

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu
merkingu 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. Verktaki sér 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- 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.

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að sitja öryggisfund í upphafi verks og jafnvel reglulega á verktíma
ef  þörf  krefur  að  mati  verkkaupa.  Verktaka  ber  að  sjá  til  þess  að  undirverktakar  hans  þekki  og  fari  að
öryggiskröfum/reglum verkkaupa.

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA, DAGBÓK OG VERKFUNDIR

Verktaki skal hafa reynslu í að vinna sambærilegt verk. Bjóðandi skal sýna fram á að hann hafi yfir að
ráða reynslu, mannafla og búnaði, sem nægja til að hann geti skilað verkinu að öllu leyti í samræmi við
útboðsgögn.

Verktaki skal tilkynna verkkaupa hver verður yfirstjórnandi verksins ásamt hver verður staðgengill hans.
Þeir  skulu  hafa  fullt  umboð  til  að  koma  fram  fyrir  hönd  verktaka.  Skal  annar  hvor  þeirra  ávallt  vera
tiltækur til að taka við og bregðast við fyrirmælum og/eða athugasemdum verkkaupa, umsjónarmanns
verkkaupa og eftirlitsmanna eða öðru sem upp kemur varðandi framvindu verksins. Reyndir verkstjórar
skulu stjórna framkvæmdum við einstaka verkþætti í samræmi við samþykkt verkskipulag verktaka. Þeir
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skulu hafa fullt umboð til að taka við og bregðast við fyrirmælum eftirlitsmanna varðandi viðkomandi
verkþátt. Verkstjórar skulu ávallt  vera á vinnustað meðan framkvæmdir fara fram við viðkomandi
verkþátt.  Yfirstjórnandi, staðgengill hans og verkstjórar skulu eftir því sem við á  frá upphafi kynna sér
vandlega alla uppdrætti og lýsingar. Þeir hafa á hendi alla daglega verkstjórn og fylgja því eftir að öll
verk séu rétt og faglega unnin og samkvæmt uppdráttum og lýsingum. Leita skal samþykkis verkkaupa á
verkstjórnendum og tæknilegum ráðgjöfum ef þörf er á þeim.

Telji umsjónarmaður verkkaupa stjórnun verks óhæfa á einhvern hátt getur hann krafist þess að skipt
verði um mann eða menn.  Mönnum þeim er óhæfir reynast til starfa eða koma á annan hátt þannig fram
að ástæða sé til umkvörtunar skal vikið af vinnustað ef umsjónarmaður verkkaupa krefst þess. Verktaka
ber að sjá um að góð regla ríki á vinnustað.

Verktaki skal halda dagbók yfir verkið. Í hana skal skrá verkefni hvers dags, mannafla skv.
starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir framgang verksins. Einnig skal verktaki
skrá þar fyrirspurnir sínar og ábendingar til eftirlits og umsjónarmaður verkkaupa útskýringar sínar.
Getur hvor aðili um sig óskað undirritunar hins til staðfestingar á því að þessi skilaboð hafi komist til
skila. Dagbókina skal færa í þríriti. Umsjónarmaður verkkaupa skal fá frumrit dagbókarblaða og kvitta
fyrir móttöku þeirra. Verktaki heldur 1. afriti en 2. afrit skal vera kyrrt í bókinni á vinnustað.

0.8.2 GÆÐI VERKSINS – LAGÆRING Á GÖLLUM

Öll vinna og allt efni til verksins skal vera í samræmi við kröfur útboðsgagna. 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.

Ef eitthvert einstakt verk er illa af hendi leyst eða efni sem verktaki ber ábyrgð á og notað hefur verið
reynist gallað að dómi umsjónarmanns verkkaupa eða eftirlitsmanns geta þeir hvenær sem er krafist þess
að verkið verði unnið að nýju á kostnað verktaka þótt ekki sé komið að úttekt á verkinu.

Umsjónarmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið skal vera lagfært. Heimilt er að
stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram sem  óskað er eftir.

0.8.3 GÆÐASTJÓRNUN

Verktaki skal halda utanum öll skjöl er tilheyra verkinu á skipulegan hátt í samráði við umsjónarmann
verkkaupa  og framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni er hann hyggst nota til
samþykktar hjá honum.

0.8.4 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR

Ef verkkaupi óskar skal verktaki leggja fram skriflega lýsingu á verklagi einstakra verkþátta.  Slík lýsing
innihaldi lýsingu á vinnuaðferð, mannafla og tækjum sem vinna verkið auk skýringaruppdrátta ef þess er
þörf.

0.8.5 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.

Við upphaf verks fær verktaki afhentar upplýsingar sem nægja til staðsetningar mannvirkja í plani og
hæð. Verktaki skal annast allar mælingar og staðsetningar við framkvæmd verksins og skal
mælingarmaður sem vanur er slíkri vinnu framkvæma þær. Eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að
sannprófa mælingar. Verktaki ber þó einn ábyrgð á réttri staðsetningu á öllu er varðar framkvæmd
verksins og aðgerðarleysi eða vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri ábyrgð. Verktaki skal leggja
eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann þarfnast við mælingar sínar.  Verktaki ber einn kostnað af máltöku og
mælingum.
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0.8.6 SÝNISHORN OG PRÓFANIR

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni skv. beiðni eftirlitsmanns það tímanlega að eigi valdi
töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að beiðni
verkkaupa.
Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu.

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 annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar 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 fyrir skrifaðra prófana.
Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að
máli.
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 BYGGINGARSTJÓRI OG IÐNMEISTARAR

Verktaki leggur til iðnmeistara og byggingarstjóra þar sem skylt er og skulu þeir fallast á
byggingarstjóra- og meistaraskipti þegar að loknu verki sínu samkvæmt þessu útboði ef þess verður
óskað af verkkaupa.
Áritun byggingarstjóra og meistara á nauðsynleg eyðublöð varðandi þetta verk hjá byggingafulltrúa
veitir þeim ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til.
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0.9 TEIKNINGASKRÁ
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu :
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VERKLÝSING
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1. VERKLÝSING

7.0 FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.0.1 ALMENNT

Þessum kafla tilheyrir allt efni og vinna við þakfrágang, klæðningar, glugga og hurðafrágangs Hótels í
Vestmannaeyjum eftir því sem þessi verklýsing segir til um.
Verktaki skal leggja fram sýnishorn af öllum efnum, sem hann hyggst nota ásamt vottorðum frá
framleiðendum sem staðfesta gæði vörunnar.
Allt timbur utanhúss þar sem annað er ekki tekið fram skal vera gagnvarið í flokki A.
Verkliðir skulu almennt fela í sér allan kostnað við tæki, vinnu og förgun efna. Einnig skal innifalið
allar viðgerðir sem nauðsynlegt er að gera á aðliggjandi byggingarhlutum sem orðið hafa fyrir
skemmdum vegna vinnu við þennan verklið, en eiga að halda sér óbreyttir.
Einingaverð standa óbreytt og skulu þau vera grunnur að verðlagningu. Verkliðir geta  þó  fallið  út  og
aðrir  komið inn, og  skal  þá  samið um ný einingaverð á þeim verkliðum, í samræmi við ákvæði
útboðslýsingar þessa verks.

Verktaki uppsteypu skilar verkinu gallalausu.

7.1 MÚRVERK UTANHÚSS.

7.1.1 FRÁGANGUR ÚTVEGGJA Í JÖRÐU.
Hér er átt við útveggi og útveggjasökkla í jörð.  Frágangur skal ná 200 mm upp fyrir
jarðvegsyfirborð, áður en steinullarplötur verða settar upp.
Verð á þessum þáttum er innifalinn í verði steinsteypu og eru gerð skil í kafla 2.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ

Þessir verkþættir eru innifaldir í verði steinsteypu.

7.1.2 POKAPÚSSUN STEYPTRA FLATA.
Súlur við innganga, skal pokapússa samkvæmt eftirfarandi lýsingu.

Nota skal sterka múrblöndu, ef múrblanda er löguð á verkstað skal hlutfall vera 1 hluti af sementi
á móti 11/2-2 hlutum af sandi.  Ef notuð er tilbúin múrblanda skal fylgja fyrirmælum
framleiðanda. Múrblöndu skal filtra á vegg þannig að þunn en jöfn áferð fáist á vegginn.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru fermetrar af pússuðum vegg og köntum.
Einingaverð  skal innihalda  allan kostnað  við efni, vinnu og vinnupalla  og annað   sem þarf til
að fullgera verkliðinn samkvæmt lýsingu og deiliteikningum.

7.2 MÚRKLÆÐNING

7.2.0 ALMENNT

Lýsing þessi einskorðast við 1. hæð

Þessi liður nær til frágangs á öllum útveggjum sem múrhúðaðir eru. Veggir eru einangraðir að utan
og klæddir með sementsbundnu múrkerfi.  Allir fletir eru sléttpússaðir og málaðir  Áfellur á
þakbrún skulu vera úr sinki.  Allt zink skal vera ANTHRA-ZINK.

Í eftirfarandi köflum er vísað til teikninga arkitekta, nema annað sé tekið fram.  Verktaki skal
kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðenda allra efna um meðhöndlun og vinnutilhögun.
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Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og
verklýsingu. Að öðru leyti er vísað til kafla í útboðslýsingu.

Áður en vinna hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll
vafaatriði. Steinullarplötur, 120 kg/m3 ,125 mm þykkar eru festar á veggina með þar til gerðum
múrtöppum.  Heitzinkhúðað bendinet er síðan klemmt fast á múrtappana og tengt saman með þar til
gerðum bindilykkjum.  Síðan er múrað upp í netið samkvæmt lýsingu.

Vatnsbretti og aðrir láréttir og lítið hallandi fletir málast með þéttri gúmmímálningu, samkvæmt
verklýsingu.   Einangra skal sökkla 800 mm niður fyrir gólfplötu, og múra minnst 200 mm niður
fyrir jarðvegsyfirborð. Styðjast skal við vinnureglur, gæðakröfur og prófanir í múrblöndum og múr
skv.
Rb Pq4.001.

FRAMKVÆMD
Múrhúðun utanhúss má ekki framkvæma þegar sól skín á fleti, og á hörðnunartímanum  skal hlífa
múrnum gegn veðurálagi, t.d. mikilli útþurrkun, háu eða lágu hitastigi, slagregni, eða öðru því sem
gæti rýrt gæði múrsins.
Mikilvægt er að halda múrlögum rökum til að draga úr rýrnun og sprungumyndun. Undirmúr skal
haldið rökum í a.m.k 14 daga eða þar til yfirmúr er settur á.  Yfirmúr skal haldið rökum í 5-10
daga, háð aðstæðum.
Gera skal varúðarráðstafanir þannig að vatn frá þaki, vinnupöllum og sbr. verði ekki leitt að
fullfrágengnum múrhúðuðum flötum.

ÁFERÐ, ÚTLIT
Útlit fullunninnar múrhúðunar skal vera hreint og flekklaust.
Múrinn skal alls staðar hafa góða viðloðun og skal verkinu þannig hagað að ekki myndist
sprungur. Múrhúðunin skal þola högg-, spark- og togálag í múryfirborðinu. Auk þess skal hún þola
það vatns-, frost- og kemísktálag, veðrun og annað álag sem umhverfið býður uppá með
undantekningu af óvenjulegu álagi td. óvirkum niðurfallsrörum.

STAÐSETNING BENDINETS
Mikilvægt er að vandað sé við uppsetningu á bendineti, það sé slétt og án misfella og liggi í
miðju múrlaginu.
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STYRKING Á HORNUM
Til að auka styrk á hornum skal koma fyrir  trefjastyrktum múr, glertrefjaneti og sérstökum
hornvinklum.  Bendinetið er fest við hornvinklana og þeir síðan notaðir sem réttskeið þegar
undirmúrinn er dreginn á veggi.

OP Í KERFINU
Mikilvægt er að sérstaklega sé vandað til við allan frágang við op í kerfinu.

MÁLUN MÚRKLÆÐNINGAR
Ekki er ráðlagt að múrklæðningin sé máluð fyrr en 3-4 vikum eftir að yfirmúr er settur á.

FRÁGANGUR VIÐ JÖRÐ
þar sem einangrun gengur niður í jörð er nauðsynlegt að drenun sé góð.

7.2.1 EINANGRUN OG FESTITAPPAR.
Veggir og sökklar eru einangraðir með 125 mm þykkum steinullarplötum. Helstu

eðliseiginleikar einangrunar skulu vera eftirfarandi eða betri:

Rúmþyngd 120 kg/m3
Varmaleiðnitala 0,036 W/mK
Þrýstiþol 29 kPa

Byrjað er neðst á veggfletinum, sökklunum, minnst 100 sm niður fyrir endanlegt jarðvegsyfirborð.
Þegar búið er að setja upp fyrstu plöturöðina, er einangrunin fest með múrtöppum.  Þrýsta skal
plötunum þétt saman á samskeytum og afmarkandi flötum fyrir múrkerfið og láta samsetningar
skarast í miðri plötu fyrir ofan og neðan.  Vanda skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar sem
hún skerst í sundur, þannig að hvergi myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  Þar sem
bil myndast skal fylla það með steinullareinangrun.
Notaðir eru sérstakir tappar til að festa upp einangrun og bendinet. Leggur tappanna er holur og
í honum stálskrúfa, en við endann er hringlaga flans sem leggst upp að einangruninni. Á enda
stálskrúfunnar er fjarlægðarklossi og festispenna fyrir bendinet.  Lengd tappa er háð þykkt
einangrunar, gerð tappa skal bera undir eftirlitsmann.
Við borun á götum fyrir tappana skal nota bor, sem er 1 mm minni í þvermál en leggur tappans.
Bora skal götin a.m.k. 20 mm lengra en leggur tappans gengur inn í steypuna.  Tappana skal síðan
skrúfa eða reka inn með hamri, en gæta skal þess að eyðileggja ekki tappann.  Yfirborð flangsins á
tappanum skal liggja í sama fleti og yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa boltann.
Tappar á hornum og köntum skulu vera minnst 60 mm frá útbrún steypu þannig að ekki sé hætta á
að þeir sprengi steypuna.  Fjarlægð frá brún einangrunar skal vera um 150 mm.
Við glugga- og hurðaop og á öðrum stöðum þar sem múrkerfið er rofið, þar sem múrkerfið endar á
úthorni, í kverk eða á fleti, skal setja aukalega múrtappa á kanta, þannig að ekki verði meira en
300 mm milli tappa.  Á mjóum flötum skal víxla töppum þannig að aldrei séu færri en tvær raðir
tappa.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru nettó fermetrar (m2).  Op stærri en 1 m2 eru dregin frá magntölu.
Einingaverð skulu innihalda allan kostnað við einangrun og festitappa (þar sem við á), alla vinnu og
nauðsynlega   vinnupalla   og  annað  sem  þarf  til  að  fullgera   verklið  samkvæmt   teikningum
og verklýsingu.
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7.2.2 STYRKING Á HORNUM.

Múrklædd úthorn og brúnir við glugga- og dyraop skal styrkja.  Hornin eru styrkt með
trefjastyrktum múr, glertrefjaneti og gisnum hornvinklum úr ryðfríu stálneti, gerð vinkla skal bera
undir eftirlitsmann.
Trefjastyrkt múrblanda er dregin upp á horn u.þ.b. 200 mm út á hvora hlið.  Í blauta
trefjamúrblönduna er dregið glertrefjanet, fyllt vel út í netið og látið harðna.  Hornvinklar eru festir
á hornið með hraðþornandi viðgerðarmúr, stilltir af og múrinn látinn harðna.  Bendinet er síðan fest
við hornvinklana með bindilykkjum.  Undirmúr er síðan sprautað í netið, fyllt vel að vinklum með
undirmúr og vinklar notaðir sem réttskeiðar.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru í lengdarmetrum (m). Einingaverð skulu innihalda allan kostnað við efni og alla
vinnu,og nauðsynlega vinnupalla og annað sem þarf til að fullgera verklið samkvæmt teikningum og
verklýsingu.

7.2.3 BENDINET

Nota skal heitzinkhúðað bendinet með 19x19x1 mm möskvastærð og er það notað til styrkingar á
trefjamúrnum. Netið er fest upp á múrtappana með því að beygja skinnuna á múrtappanum yfir
netið, þannig að netið liggi þétt að fjarlægðarklossanum.  Byrja skal á því að festa netið inn á
miðjum fleti þannig að það liggi jafnt frá yfirborði einangrunar eins og fjarlægðarklossi segir til um
og hvergi séu misfellur í netinu. Nota skal plastlykkjur til styrkingar á fjarlægð netsins frá
einangrun. Netið skal vera í um 10 mm fjarlægð frá einangrun, en má alls ekki liggja upp að henni.
Bendinet skal alltaf leggja langs eftir fletinum, þ.e. lárétt. Ekki má leggja netið lóðrétt vegna hættu
á sprungumyndun í múrhúðinni.
Á samskeytum bendineta, til hliðar og á endum skal skara þau a.m.k. 100 mm. Síðan skal binda
brún yfirnets í undirnet, þar sem bendinet skarast eða eru tvöföld, með mest 100 mm millibili með
sérstökum bindilykkjum og festa með þar til gerðri töng. Best er að binda netin saman út frá
miðjum fleti þannig að netið verði slétt á eftir. Net skulu vera heil á úthornum og köntum.
Þar sem op eru í kerfinu t.d. við glugga og hurðir skal tengja net við hornstyrkingu.
Á öllum úthornum aðliggjandi veggja, skal setja 250 mm breiða aukabendingu til beggja hliða, og
binda netin saman á sama hátt og áður. Ef múrkápan myndar mjótt band t.d. fyrir ofan eða neðan op
og bandið er mjórra en 500 mm, skal setja aukabendinet á bandið, sem nái 300 mm út fyrir lóðrétta
kanta opsins.
Alla aukabendingu skal binda nægjanlega í undirnetið, þannig að netin séu slétt áður en múrhúðun
hefst.
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru fermetrar (m2).  Op stærri en 1 m2 eru dregin frá.  Engu er aukið við vegna rýrnunar
eða skörunar. Einingaverð   skulu  innihalda   allan  kostnað   við  efni  og  alla  vinnu  þ.á.m.  skurði
og  kverkar,  nauðsynlega   vinnupalla   og  annað  sem  þarf   til   að  fullgera   verklið  samkvæmt
teikningum   og verklýsingu.

7.2.4 UNDIRMÚR / YFIRMÚR,SLÉTTHÚÐAÐIR FLETIR

Eftir uppsetningu á bendineti skal draga upp eða sprauta undirmúr á einangrun, þannig að bendinetið sé
að mestu hulið. Múrlagið skal grófjafna í 10-15 mm þykkt með réttskeið þannig að yfirmúrlagið geti
orðið sem jafnast í þykkt. Eftir 12-24 klst. skal bleyta múrlagið með vatni og halda því röku og látið
harðna í 4-7 daga.
Sprautun á múrlögun er mun hentugri en að draga hana upp, þar sem vinnutími styttist verulega og
íblöndun vatns í múrinn verður jafnari.
Trefjabundinn múr er settur utan á undirmúrinn í 5-10 mm þykkt til afréttingar og sem veðrunarlag.
6-12 tímum áður en yfirmúr er settur á, skal bleyta undirmúrinn rækilega, þá þannig að ekki sé til staðar
sýnilegt vatn á múrlaginu þegar yfirmúrinn er settur á.  12-24 klst. eftir að múrvinnu er lokið skal bleyta
múrinn með vatni og halda honum rökum í 5-10 daga eftir aðstæðum.  Heildarþykkt múrlaganna skal
vera 20-25 mm.
Ef  meira  en  2-3  mánuðir  líða  frá  því  að  undirmúr  er  settur  á  og  þar  til  að  yfirmúr  er  settur  á,  eða
óhreinindi s.s. salt, ryk o.þ.h. hafa sest á flötinn, er nauðsynlegt að háþrýstiþvo flötinn með vatni áður en
yfirmúrinn er settur á, til að tryggja næga viðloðun milli múrlaga.  Eftirlitsmaður verkkaupa skal dæma
um nauðsyn þessa og er verktaka skylt að hafa hann með í ráðum.
Mikilvægt er að draga úr þurrkrýrnun og skal því notað eins lítið vatn í blöndun eins og kostur er. Farið
skal í einu og öllu eftir upplýsingum og leiðbeiningum framleiðanda múrsins.
Þegar  múrlögun  er  sprautað  skal  þess  gætt  að  taka  ekki  fyrir  of  stóra  fleti  í  einu,  þar  sem þurrktími  er
misjafn eftir rakastigi og veðri, annars er hætta á mismunandi yfirborðsáferð.  Of mikill þurrkur í múr
þegar  yfirborð er  pússað getur  valdið því  að trefjar  ýfist  upp.   Í  þeim tilfellum skulu þær fjarlægðar  úr
yfirborði t.d. með sandpappír eða með aðferð sem framleiðandi múrkerfis mælir með.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru nettó fermetrar (m2). Op stærri en 1 m2 eru dregin frá magntölu. Einingaverð   skulu
innihalda    allan   kostnað    við   efni   og   alla   vinnu   þ.á.m.   skurði   og   kverkar,  nauðsynlega
vinnupalla   og  annað  sem  þarf  til  að  fullgera   verklið  samkvæmt   teikningum   og verklýsingu.

7.2.5 MÚRUÐ VATNSBRETTI UNDIR GLUGGUM OG HURÐUM.
Undir glugga og hurðir á 1.hæð koma vatnsbretti úr rafbrynjuðu áli í sama lit og gluggar.  Undir þau eru
múruð bretti samkvæmt eftirfarandi lýsingu.
Þegar einangrun er sett upp skal þess gætt að nægjanlegt rými sé fyrir múrkápu og vatnsbretti og auk þess
skal sniðskera einangrun að neðan með sama halla og vatnsbrettið.  Síðan er bendinet lagt og vatnshalli
múrhúðaður með undirmúr og yfirmúr og er það gert á sama hátt og á flötum.  Um málun vatnsbretta og
álhlíf vísast til viðeigandi kafla í verklýsingu málningar.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru lengdarmetrar (m), milli lóðréttra kanta. Einingaverð   er  viðbótarverð   ofan   á
múrhúðunar,   einangrunar   og  netbendingarliði,   sem   eru magnteknir   hver á sínum stað.
Einingaverð  skal innihalda  allan viðbótarkostnað  í efni, vinnu og annað sem þarf til að fullgera
verklið samkvæmt teikningum og verklýsingu.
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7.3 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR.

7.3.0 ALMENNT

Sjá teikningar nr: 400,401,402,403,404
Þessum kafla tilheyrir smíði/framleiðsla og ísetning glugga og útihurða og það efni, sem þarf til að
fullgera þessa verkþætti. Gluggar eru álgluggar með opnanlegum fögum og hurðum úr áli. Allir gluggar
eru settir í eftir að hús hefur verið steypt upp.
Miða skal tilboð við teikningar og verklýsingar og vandaða staðlaða útfærslu sem verkkaupi samþykkir.
Verktaki leggur fram vottorð frá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins eða öðrum viðurkenndum
aðila um styrk og þéttingar á gluggum og opnanlegum fögum og öðru sem boðið er.
Allur frágangur og útfærslur álglugga með opnanlegum fögum úr áli, þ.e. glerjunarkerfi, skulu
ákvarðast nánar eftir efnisstöðlum framleiðanda álprófílkerfis þannig að framleiðandi beri fulla ábyrgð á
verkinu.
Gerð er krafa um a.m.k. 5 ára ábyrgð á álgluggakerfi og öllum frágangi þess. Verktaki skal leggja fram
vottorð frá álgluggaframleiðanda um ábyrgð hans.
Á teikningum arkitekts eru sýnd frágangsdeili glugga- og hurða og skal almennt miða við þær
útfærslur, nema að tillaga verktaka bjóði upp á aðrar lausnir. Öll frávik frá teikningum skal bera undir
eftirlitsmann verkkaupa.
Almennt gildir að gluggar, gler, karmar, laus fög og hurðir haldi vatni og vindum og komi í veg fyrir
að vatn og vindar berist inn í innrými hússins og klæðningar.

Efnisgæði áls
Allt álefni skal uppfylla efnisstaðla viðurkennds framleiðanda sem hafi vottun ISO 9001 og vera úr
málmblöndu AlMgSi 0,5 F22.
Allir álprófílar og allt annað sýnilegt ál tilheyrandi álgluggakerfi skal vera duftlakkað í verksmiðju.

Litur
Litur er skilgreindur af arkitekt í RAL-litakerfinu. Áður en pöntun álglugga og hurða er framkvæmd
skal  samþykki  arkitekts  fengið  þess  efnis  að  um  réttan  lit/litanúmer  sé  að  ræða. Viðmiðunarlitur
álglugga og hurða ásamt tilheyrandi állokunum skal vera RAL-7016.

Þéttingar og tengingar
Allar þéttingar og festingar skulu vera fyrsta flokks. Verktaki skal ljúka öllum þéttingum að steyptum
byggingarhlutum samkvæmt teikningum arkitekta og framleiðanda, nema tillaga hans að glugga- og
hurðakerfi feli í sér aðrar lausnir.
Fúgur milli karma og veggja skal þétta í samræmi við efnisstaðla framleiðanda þannig að ábyrgð hans á
þéttifrágangi sé tryggð.

Þéttilistar
Allir þéttilistar sem tilheyra gluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af framleiðanda glugga- og
hurðakerfis . Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi í sama fleti og myndi samfelda
þéttingu. Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða Epdm siliconbornir þéttilistar. Þéttilista skal setja
saman í samhangandi ræmu umhverfis allt opið þannig að ekki myndist rifur milli listannna.
Hornasamskeyti skal vanda sérstaklega vel. Staðsetning, gerð og allur frágangur er háður samþykki
verkkaupa.

Ákvörðun á stærð gluggaprófíla
Festingakerfi gluggakerfis hefur ekki verið burðarþolshannað. Á teikningum er einungis sýnt gróflega
hvernig reiknað hefur verið með að festingakerfi verði. Verktaki skal sjá til þess að burðarkerfi
klæðningar og allur frágangur hennar fullnægi þeim álagskröfum sem fram koma í viðeigandi
íslenskum stöðlum ÍST. Verktaki skal leggja fram fullnægjandi gögn og útreikninga a.m.k. 2 vikum
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fyrir pöntun á gluggum til að sýna hvernig þessi ákvæði verða uppfyllt til yfirferðar verkfræðinga.

Álprófílar skulu hafa heilt fals og drenkerfi að innan. Álkerfið skal hafa samtengt drenkerfi fyrir
lóðrétta og lárétta prófíla og skal það vera með “slitinni kuldabrú”.

Uppsetning
Gluggar, gler  og karmar  verða settir í eftir að uppsteypu hefur verið lokið. Frágangur við klæðningar
er sýndur á hlutateikningum arkitekta.
Notkun festifrauðs til ísetningar hurða og / eða glugga er óheimil.
Festa skal gluggakarma í steypu með vinklum og múrboltum. Vinklar eru skrúfaðir í gluggakarma.
Festingar skulu útfærðar/hannaðar í samræmi við fyrirmæli framleiðanda glugga- og hurðarkerfis sem
og í samræmi við uppgefnar hönnunarforsendur hér að framan. Þá skulu allar festingar glugga- og
hurðakerfis bornar undir verkfræðing verkaupa.

Búnaður opnanlegra glugga
Lamir og lokunarbúnaður á opnanlegum gluggum skal vera vandaður búnaður. Allur búnaðurinn er
háður samþykki verkkaupa.
Opnanlegir gluggar efri hæðar skulu hafa öryggislæsingu/barnalæsingu.

Útihurðabúnaður
Á allar hurðir skal setja vandaðar læsingar, þriggja eða fjögurra punkta..
Á  útihurðir  og    aðrar  umgengis  hurðir  skal  setja  vandaðar  6  pinna  cylinderskrár  af tegundinni
Assa eða annað jafngott, sem verkkaupi samþykkir.   Á útihurðir skal setja vandaðar sterkar
útihurðapumpur af tegundinni Geze eða Dorma TS83 eða annað sambærilegt. Útihurðir skulu vera með
hurðarhandföngum úr áli af viðurkenndri gerð sem ákvarðist nánar í samráði við arkitekt.

Gler og glerjun almennt
Allt gler skal vera tvöfalt samanlímt fyrsta flokks flotgler með minnst 12mm loftbili milli glerja samsett
af framleiðendum sem verkkaupi samþykkir. Geyma skal gler og efni á öruggum, þurrum stað og taka
það ekki upp fyrr en vinna hefst.

Verktaki skal sjá til þess að gler og tilheyrandi frágangur fullnægi þeim álagskröfum sem fram
koma í viðeigandi stöðlum sem eru í gildi á Íslandi. Verktaki skal leggja fram fullnægjandi gögn og
útreikninga a.m.k. 2 vikum fyrir pöntun á gluggum til að sýna hvernig þessi ákvæði verða uppfyllt til
yfirferðar hjá verkfræðingum.

Lágmarksþykkt á gleri er 5mm.
Allt gler skal vera framleitt samkvæmt gæðavottun. Gerð er krafa um a.m.k. 5 ára ábyrgð á gleri
og samsetningu þess. Verktaki skal leggja fram vottorð frá glerframleiðanda um ábyrgð hans. Allt gler
skal tryggja í flutningi og á vinnustað.

Allir álprófílar í glugga- og hurðakarmi skulu gerðir fyrir og í þá skal setja samlímt tvöfalt
einangrunargler.
Innra gler í hurðum skal vera samlímt öryggisgler. Allt gler skal vera fyrsta flokks samlímt glært
einangrunargler, samsett af framleiðendum sem verkkaupi samþykkir.
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7.3.1 GLUGGAR G3-20 OG G20-38
Til verkliðar telst smíði og uppsetning álglugga samkvæmt hurða- og gluggayfirliti arkitekts. Ennfremur
felst í verkliðnum öll vinna við þéttingar gagnvart vatni/raka og vindum, bæði innanvert og utanvert, í
samræmi við teikningar arkitekts og fyrirskrift gluggaframleiðanda þess gluggakerfis sem í boði er.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Magntala er stykki. Opnanleg gluggafög og útihurðir úr áli fylgja gluggum í verði. Í verði verkliðar
er innfalið allt efni og vinna við smíði, flutningur og ísetningu álglugga og –hurða, þ.m.t. festingar,
tilheyrandi þéttiefni og þéttilistar, sem og allur búnaður.

7.3.2 ÚTIHURÐIR UH1 OG UH2
Sjá almenna lýsingu í grein 7.5.0
Til verkliðar telst smíði og uppsetning álhurða samkvæmt hurða- og gluggayfirliti arkitekts. Ennfremur
felst í verkliðnum öll vinna við þéttingar gagnvart vatni/raka og vindum, bæði
innanvert og utanvert, í samræmi við teikningar arkitekts og fyrirskrift gluggaframleiðanda
þess gluggakerfis sem í boði er.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Magntala er stykki. Opnanleg gluggafög og útihurðir úr áli fylgja gluggum í verði. Í verði verkliðar
er innfalið allt efni og vinna við smíði og ísetningu álglugga og –hurða, þ.m.t. festingar,  tilheyrandi
þéttiefni og þéttilistar, sem og allur búnaður.

7.4 EINANGRUN OG KLÆÐNING MEÐ SINKPLÖTUM.

7.4.0 ALMENNT

Athygli er vakin á því að frágangur sinkklæðningar (Panell) er vandasamt fagmannsverk, sem krefst
reynslu úr sambærilegum verkum.  Verktaki skal sýna fram á hæfni þess meistara sem annast verkið.
Samhæfing á milli einstakra verkþátta er lykill að því að vel takist til við verkliðinn.  Þannig er lögð
áhersla  á samhæfingu og samræmingu í verklagi trésmíðameistara og blikksmíðameistara  við verkefnið.
Uppsetning og undirbúningur allra grunnkerfa undir zinklæðningu þarf að vera unnin í nánu samráði og
samstarfi við blikksmíðameistara.
Þessi liður nær til frágangs á útveggjum á hluta byggingarinnar, auk frágangs ofan á steypta veggi.
Útveggir sem hér er fjallað um er staðsteyptir veggir sem klæðast einangrun og sinkplötum. Áfellur
skulu vera úr sinki og sömu gerðar og klæðning.  Allt sink skal vera “ANTHRA ZINC”  söluaðili
Áltak ehf. eða sambærilegt.

Allt timbur utanhúss skal vera valið efni úr fjórða flokks timbri eða betra, húsþurrt. Gagnverja skal við
með B-gagnvörn sem vottuð er af NTR. Þar sem timbur leggst að steinsteypu og málmur að timbri skal
asfaltpappi (1500 g/m2) af viðurkenndri gerð vera milli.
Krossviður skal vera vatnslímdur krossviður (WBP).

Allar festingar, svo sem naglar, skrúfur, boltar og vinklar skulu vera úr heitgalvanhúðuðu stáli, eða öðru
efni sem framleiðandi klæðninga og burðarkerfis (leiðarar og vínklar) fyrirskrifa eða viðurkenna
skriflega.  Verð allra festinga er innifalið í verði þeirrar einingar sem hún festir.
Klæðning uppkomin og fullfrágengin skal þola a.m.k. 200 kg/m2 vindálag.
Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðanda allra efna um meðhöndlun og
vinnutilhögun.

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og verklýsingu. Að
öðru leyti er vísað til kafla í útboðslýsingu.
Efni til þéttingar á lásum, samskeytum, og efnisskilum skal vera hlutlaust (neutralt).
Undirlagið skal vera þurrt og gefa góða festu fyrir nauðsynlegar krækjur ofl. Leggja skal tjörupappa eða
sambærilegt yfir timbur sem blikk skal festast við.
Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll vafaatriði.
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7.4.1 BURÐARKERFI OG FESTINGAR Á STEYPTA VEGGI.
Burðarkerfi sinkklæðningar á steinsteypta veggi samanstendur af festivinklum (knektum), og leiðurum úr
áli.  Verktaki skal leggja til og setja upp burðarkerfi af gerðinni Triple – T frá Áltak ehf. eða annað kerfi
sem verkkaupi telur sambærilegt.  Allar deililausnir arkitekta taka mið af Triple – T kerfi frá Áltaki ehf.,
en óski verktaki að nota annað kerfi skal hann leggja fram allar nauðsynlegar upplýsingar sem verkkaupi
telur nauðsynlegar til að sannreyna að kerfið sé jafngilt eða betra. Jafnframt þarf verktaki að leggja fram
endurskoðaðar deiliteikningar til samþykktar til arkitekta verkkaupa.

Leiðarar eru T-prófílar úr áli, 60x40x2 mm.  Leiðurum er raðað lóðétt með u.þ.b. 600 mm millibili.
Leiðara skal einnig staðsetja með hliðum glugga og hurðaopa.  Á úthornum skal staðsetja leiðara, þannig
að tryggileg festa fáist þar sem klæðningar mætast.
Leiðarar eru festir á knekti með tveimur skrúfum í forboruð göt á knektum fyrir miðjum leiðara en í ílöng
göt með tveimur skrúfum til endanna, þannig að hreyfing í lengdarstefnu leiðara verði möguleg. Eftir að
öllum knektum og einangrun hefur tryggilega verið komið fyrir skal koma leiðurum fyrir á knektum og
stilla þá af í plani og í plan og fest síðan með sjálfborandi skrúfum, 4,8x22 mm.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur álleiðara eru nettó fermetrar (m2), mælt af teikningu. Magntölur timburleiðara við glugga
og hurðaop eru nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningu. Einingaverð  skal  innihalda  allan
kostnað  við  efni,  festingar,  vinnu  og  undirbúning,  verkpalla  og annað sem þarf til að fullgera
verkliði samkvæmt verklýsingu og teikningum.

7.4.2 EINANGRUN Á ZINKKLÆDDA STEINSTEYPTA VEGGI

Zinkplötuklædda steinsteypta útveggi skal einangra með sérframleiddri veggeinangrun úr steinull til
notkunar undir loftræsta útveggjaklæðningu  án gustvarnar.  Einangrun skal vera vatnsvarin
steinullarveggplata með hárri loftflæðimótstöðu.   Einangrunin skal vera þétt til að tryggja að lofthreyfing
dragi ekki um of úr einangrunargildi.
Helstu eðliseiginleikar einangrunar skulu vera eftirfarandi eða betri:

Rúmþyngd 80 kg/m3
Leiðnitala    p 0,039 W/mK
Loftþéttleiki (125 mm þykkull) 0,5 (m3/m2 h Pa)

Einangrunin er fest upp með festitöppum ( minnst 4 stk. á m2 ) á steinsteypta veggi. Einangrunin skal sett
upp þannig að hvergi myndist bil á milli einangrunarplatna og einangrun skal liggja þétt að steinsteypu.
Skera skal úr einangrun fyrir frárennslislögnum.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru nettó fermetrar (m2).  mælt af teikningu.  Op stærri en 1 m2 eru dregin frá.
Einingarverð  skal innihalda  allan  kostnað  við efni, festingar,  vinnu  og undirbúning,  verkpalla  og
annað sem þarf til að fullgera verkliði samkvæmt verklýsingu og teikningum.

7.4.3 UTANHÚSKLÆÐNING ÚR ZINKI.
Veggi skal klæða með láréttum 0,7 mm þykkum zink panell.  Plöturnar eru læstar saman með einfaldri
króklæsingu, langs og þvers.  Á köntum, úthornum, við glugga og á samskeytum við önnur klæðningaefni
skal ganga frá þar til gerðum áfellum, hliðarstykkjum og brettum úr zinki.  Þær flasningar sem ekki eru
taldar upp og lýst í köflum hér á eftir eru innifaldar í einingaverði þessa verkþáttar.
Við uppsetningu og frágang skal gera ráð fyrir eðlilegri hreyfingu zinkplatnanna.

Þess skal vandlega gætt að ekki verði of litlir fletir í endaröðum (þ.e. neðst og efst í klæðningu, og til
enda). Verktaki skal útbúa hornfrágang (bæði inn og úthorn), upphafsflasningu (neðst) og endaflasninug
uppi úr sléttu sinkefni og bera undir eftirlit til samþykktar áður en uppsetning klæðningar hefst. Allur
skurður á zinkplötum skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.
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MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru í "nettó" fermetrum (m2).  Op stærri en 1 m2 eru dregin frá. Einingaverð  skal
innihalda  allan  kostnað  við  efni,  festingar  og  aukahluti,  vinnu  og  undirbúning, verkpalla og
annað sem þarf til að fullgera verkliði samkvæmt verklýsingu og teikningum.

7.4.4 ÁFELLUR OFAN Á STEYPTRA VEGGI OG Á ÞAKBRÚN

Frá steinsteyptum köntum er gengið samkvæmt teikningum og verklýsingu þar um. Ofan á
viðarklæðningu skal setja áfellu úr 1,0 mm ANTHRA-ZINK (svart).  Áfellur eru beygðar og formaðar
samkvæmt teikningu og festar á undirstykki sem skrúfað er á krossvið með sjálfborandi
heitgalvanhúðuðum  tréskrúfum c/c 300 mm,  Áfellur skulu vera í hámarkslengdum. Á samskeytum skal
leggja undir enda millilegg úr sama efni. Efni til þéttingar á lásum, samskeytum, og efnisskilum skal vera
hlutlaust (neutralt).
Undirlagið skal vera þurrt og gefa góða festu. Undir zink skal leggja filtdúk í samræmi við fyrirmæli
framleiðanda zinkklæðningar.
Áfella skal útfærð  þannig að hvorki komi fram skaðar á henni né á undirlaginu við þenslu vegna
breytinga á raka- og hitastigi eða öðru veðurfarslegu álagi.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Frágangur þakkanta er magntekinn í lengdarmetrum (m). Einingaverð   skal  innihalda   allan
kostnað   við  efni,  pappa,   festingar   og  aukahluti,   vinnu   og undirbúning og annað sem þarf til
að fullgera verkliði samkvæmt verklýsingu og teikningum.

7.4.5 VATNSBRETTI OG ÁFELLUR ÚR SINKI.
Vatnsbretti glugga og þynninga eru mynduð úr 0,7 mm sinki í samræmi við sérteikningar arkitekta.
Vatnsbretti eru klemmd í gluggafals og/eða undir klæðningu (þynning), en læst við veggþiljur á
frambrún.

Við hliðarstykki glugga og hurða skal setja ýmist L- eða U -lagaðar áfellur úr 0,7 mm sinki, sem
þiljuklæðning stingst inn í.  Frágangur er mismunandi eftir því hvort gluggi kemur inn í horn eða í
hefðbundið gluggaop í sléttum fleti.

Áfellurnar stingast í eða undir glerjunarlista og festast á vegg til hliðar við glugga í samræmi við
teikningar arkitekta.

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ
Magntölur eru í nettó lengdarmetrum (m).  Mælt af teikningu. Einingaverð  skal  innihalda  allan
kostnað  við  efni,  festingar  og  aukahluti,  vinnu  og  undirbúning, verkpalla og annað sem þarf til
að fullgera verkliði samkvæmt verklýsingu og teikningum

7.5 FRÁGANGUR ÞAKA OG ÞAKKANTA

7.5.0 ALMENNT.
Sjá teikningar nr. 301,302,303
Þakfrágangur er af eftirfarandi gerð:
o Þakdúkur lagður sem efsta lag á einangrað steypt þak

Til  verkliðar  telst  fullnaðarfrágangur þakflata  og  tilheyrandi  þakkanta  ofan  burðarvirkis auk
frágangs niðurfalla og niðurfallsröra. Þessu tilheyrir allur frágangur í kringum þaktúður og annað sem
gert hefur verið ráð fyrir að sé staðsett í þakflötum. Festingar niðurfalla niður eftir útvegg eru jafnframt
hluti af þessu verki.
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ÞAKDÚKUR
Þakdúkur skal lagður yfir einangrun og dílaður niður í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.
Hönnun festinga skal miða við gildandi íslenska staðla, reglugerðir og viðurkenndar fagvenjur. Hafa
skal í huga að byggingin er staðsett í vindasömu umhverfi.

Þakdúkur - Efniskröfur
Krafist er a.m.k. 10.ára ábyrgðar á öllum frágangi tilheyrandi þakdúkalögn, þ.m.t. frágangi er snýr að
samanbræðslu við niðurföll, þaktúður. Verktaki skal leggja fram vottun um ábyrgð frá framleiðanda
þakdúks. Allur frágangur við kanta, niðurföll og vegna útloftunar skal hljóta samþykki framleiðanda
þakdúks og vera hluti af ábyrgðaryfirlýsingu framleiðanda á þakdúk. Þakdúkar skulu framleiddir undir
ISO 9001 gæðastaðli.
Þakdúkur skal gerður fyrir íslenska veðráttu, en dúkurinn er endanlegt yfirborð þakflatar yfir
hluta 1. Hæðar og yfir 6 hæð.
Þakdúkur skal þola minniháttar álag, s.s. gönguálag ef fara þarf út á til viðgerða o.þ.h.. Þakdúkur
skal hleypa í gegnum sig raka (anda) og þola útfjólubláageislun sólar.
Allur þakdúkur sem notaður verður til byggingarinnar skal vera gallalaus og óskemmdur. Miðað skal
við þakdúk af gerðinni Protan G, eða sambærilegt. Endanleg gerð þakdúks skal
ákveðin í samráði við  eftirlitsmann verkkaupa og arkitekt. Áður en þakdúkur er pantaður
skal hann hafa hlotið samþykki ofangreindra aðila. Verktaki skal leggja fram fullnægjandi gögn um
þakdúk.

Þakdúkur - Niðurlagning
Gæta skal þess vandlega að þakdúkur verði ekki fyrir skemmdum við flutning, geymslu og
niðurlagningu.Dúkrúllur skal geyma þannig að þær standi lóðréttar upp á endann á þurrum stað.   Í
minnst sólarhring áður en nota skal dúkinn skal geyma hann við stofuhita og hlutfallslega lágt rakastig:
30 - 40%. Öll vinna við niðurlögn framkvæmist af vönum fagmönnum samkvæmt útboðsgögnum og
fyrirmælum framleiðanda. Dúklögnina skal vinna af vandvirkni við hagstæð veðurskilyrði.
Öll dúklögnin, efni og vinna skal vera með fullri ábyrgð framleiðanda þakdúksins. Farið skal í öllu að
fyrirmælum framleiðanda um niðurlögn þakdúks, s.s. hvað varðar hita- og rakastig við niðurlögn.
Ef annað er ekki fyrirskrifað af framleiðanda þakdúks, skal lofthiti vera minnst 5° C og rakastig
hlutfallslega lágt þegar dúkur er lagður.  Ef verktaki óskar eftir að leggja dúk þegar lofthiti er undir 5°
C verður að tjalda yfir þakið og hita þar upp.
Algert skilyrði er að dúkurinn sé vel þurr og mjúkur við niðurlögn og að yfirborð þaks sé það líka.
Dúkinn skal leggja þannig út að hann liggi samsíða þeirri línu, sem miða skal við.
Þar sem mikilvægt er að dúkurinn límist vel á samskeytum, skal yfirfara hverja lengju strax og gera við
alla sjáanlega galla, svo sem gúlpa og bólur.
Við  þakkanta skal leggja dúkinn uppá steyptan veggkant, eftir því sem við á. Sjá nánar á teikningum
300.
Þar  sem  tengingar  við  2.  hæð  (Steyptur  veggur  sem  liggur  upp  á  efri  hæðir)kalla  oft  á  ákveðna
aðlögun á byggingarstað, skal verktaki, í viðleitni til þess að frágangur verði sem bestur, bera öll
vafamál undir arkitekt og verkfræðinga verkaupa sem og allan frágang sem ekki er teiknaður
sérstaklega.
Þar sem þakdúkur gengur að steyptu yfirborði, skal bræða hann uppá steypu, minnst 40cm. Gæta skal
að því að þakdúkalögn myndi samfellda heila filmu yfir þak, þakkanta, að niðurföllum og yfir tengingar
við núverandi byggingarhluta.

Einangrun
Þar sem einangrun er lögð undir þakdúk skal nota frauðplasteinangrun 16kg/m3 rúmþyngd í neðralag,
þykkt skal ekki fara undir 200mm. Vatnshalli er 1:50 og er tekin í neðralag. Efra er 50mm þykkt  sem
hefur a.m.k. 24kg/m3 rúmþyngd. Einangrunin skal þola minnst 300 kPa skv. staðli ISO 844, SS
169534. Einangrunina skal leggja jafnt yfir allan þakflötinn. Þar sem um tvö einangrunarlög er að
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ræða skulu lögin skarast til hálfs við öll samskeyti.

Þakniðurföll
Niðurföll í þaki skal staðsetja samkvæmt teikningum arkitekts. Á þeirri teikningu er einnig að finna
upplýsingar um vatnshalla að niðurföllum. Niðurföll skulu vera ø 70 mm sem verkkaupi samþykkir. Öll
niðurföll skulu vera þannig úr garði gerð að ekki komist möl eða önnur óhreinindi sem stífla geti
frárennsli.

Þakniðurföll skulu vera með tengiflangsi fyrir þakdúk, en tengiflangs skal vera hægt að sjóða við
þakdúk. Þakniðurföll skulu vera með láréttri 70 mm tengingu. Miða skal við MÞJ 167 eða sambærilegt.

Niðurfallsrör sem lenda innan klæðningar skulu vera 70 mm PVC eða PP rör. Þau skulu fest með þar til
gerðri festingum með hæfilegu millibili þannig að rör sé tryggilega fest og frágangur góður.

Magnmæling yfirborðsfrágangs þaka almennt
Magntölur skulu fela í sér í öllum tilvikum allan kostnað allra liða í lagskiptri uppbyggingu, þ.e.
þakefni (dúkur eða pappi) og svo einangrun, jarðvegsdúkur og farg þar sem um slíkt er að ræða. Allt
skal innifalið sem nauðsynlegt er til að ljúka verkliðnum, s.s. efni, vinna og flutningur.

7.5.1 ÞAKDÚKUR

Sjá almenna lýsingu í grein 7.0 og 7.4.0.
Sjá teikningar nr: 300,301,302,304
Verk þetta er að leggja Þakdúk af gerðinni Protan G með glerfilt undir eða sambærilegt ofan á
plasteinangraðan flöt með til heyrandi undirbúning. Þakdúkur skal vera af viðurkenndri gerð og
lagning hans skal unnin af viðurkenndum fagaðilum. eins og sjá teikningu arkitekta 301-302-303 og
304.
Ofan á steypta þakplötu/holplötur er fyrst lagt rakavarnarlag, þar yfir frauðplasteinangrun og þakdúkur
lagður yfir einangrunina, allt skv. lýsingu hér að framan. Festingar þakdúks skulu vera í samræmi við
álagsforsendur og lýsingu framleiðanda hans. Framleiðandi skal sýna fram á útreikninga á efnisgæðum.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Magntala er brúttó m2 þakflata skv. teikningum arkitekts. Þakflötur er mældur á milli veggja og
þakkanta sem afmarka þakflötinn. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar, frágangi að
lofttúðum, niðurföllum, þakblásurum og þessháttar ásamt frágangi upp á aðliggjandi vegg og
þakkanta, og skal verktaki gera ráð fyrir því í einingaverði sínu eftir því sem við á. Einingaverð skal
innihalda alla vinnu og allt efni sem nauðsynlegt er, til  þess að fullgera þennan verkþátt og tengja
hann við aðra verkliði, s.s.útveggi, lofttúður, niðurföll og áfellur.

7.5.2 RAKAVARNARLAG

Liður  þessi  felur  í  sér  að  koma  fyrir  0,2mm  þolplasti  á  steypta  plötu  undir  plasteinangrun,  skara  skal
plastið minnst 200mm og líma skal öll samskeyti , rakavarnarlagið skal ná 200mm upp á steypta kanta og
límt við kantana með limkítti.
Verk þetta skal unnin af fagmönnum.

MAGNTÖLUR/EININGARVERÐ
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram
kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar,
rýrnunar og skemmda  o.s.frv., nema annað sé tekið fram.
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7.5.3 PLASTEINGRUN 16 KG/M2

Verk þetta er að leggja til og leggja neðralag 16kg/m2 plasteinangrun ofan á steypta plötu, hallinn er tekin
í neðra lag eingrunnar 1:50  og skal þykkt ekki fara undir 200 mm  eins og fram  kemur á teiknum og í
magnskrá, með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum sem þarf til að skila fullfrágengnu verki.
Samskeyti efra og neðra lags skulu skarast.  Þakdúkur kemur  ofan á einangrunina og síðan filtdúkur og
sandlag hellur eftir því sem teikningar gera ráð fyrir. Hellur,filtdúkur og sandlag er ekki í þessum verklið.

MAGNTÖLUR/EININGARVERÐ
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram
kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar,
rýrnunar og skemmda  o.s.frv., nema annað sé tekið fram.

7.5.4 PLASTEINGRUN 24KG/M2

Verk þetta er að leggja til og leggja 50mm 24kg/m2 plasteinangrun ofan á neðralag einangrunar  eins og
fram  kemur á teiknum og í magnskrá, með tilheyrandi undirbúningi og frágangi öllum sem þarf til að
skila fullfrágengnu verki.  Hallinn er tekin í neðralag eingrunar. Samskeyti efra og neðra lags skulu
skarast.  Þakdúkur kemur  ofan á einangrunina og síðan filtdúkur og sandlag hellur eftir því sem
teikningar gera ráð fyrir. Hellur,möl,filtdúkur og sandlag er ekki í þessum verklið.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram
kemur í magnskrá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar,
rýrnunar og skemmda  o.s.frv., nema annað sé tekið fram.

7.5.5 NIÐURFÖLL OG NIÐURFALLSÖR

Sjá almenna lýsingu í grein 7.0 og 7.4.0.
Sjá teikningar nr:.301
Koma skal fyrir þakniðurföllum í samræmi við teikningar. Niðurföllin sjálf, tengipípa frá þeim út fyrir
þakkant og tenging þeirra í  niðurfallsstofn, annars vegar 70 mm PEH rör sem staðsett er innan
útveggjaklæðningar, niðurfallsrörin sjálf ásamt festingum tilheyrir þessu verki.
Að neðan skal tengja niðurfallsrörin lögnum í jörð með viðeigandi aðlögunarstykkjum.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Magntala er fjöldi niðurfalla. Innifalið í einingarverði skal vera öll vinna allt efni til verksins. Það
felur m.a. í sér fyllingu í úrtak með sandsteypu eftir afréttingu niðurfalls í viðsnúnu þaki og tenging
við niðurfallsstofna svo og sérsmíðaðan og ísettan gatahólk. Frágangur og vinna við þakdúk/pappa
fylgir þakfrágangi.

7.5.6 KANTFRÁGANGUR

Sjá almenna lýsingu í grein 7.0 og 7.4.0
Sjá teikningar nr: 300,301,302,304
Upp með þakköntum innanvert og yfir þakkanta ofanvert skal leggja dúk eins og teikningar segja til um
og gilda sömu kröfur hér og fyrir þakfletina sem eru aðliggjandi.
Á þakkanta skal leggja 25mm rakaþolna einangrun yfir dúk, þar yfir krossviðarklæðningu ásamt áfellu,
í samræmi við teikningar arkitekts. Þakáfella er í sama lit og aðliggjandi veggfletir. Gæta skal þess að
einangrunin nái alla leið niður á þakeinangrun.
Þakkantur skal réttur af með krossviðarklæðningunni, gerist þess þörf, og skal myndaður vatnshalli
frá ystu brún veggklæðningar og inn fyrir þakbrúnina. Vatnshalla má einnig mynda með halla á steyptu
yfirborði.
Þar sem þakflötur gengur að núverandi steyptum veggjum skal dúkur skrúfaður í kítti með állista,
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þannig að jafn þrýstingur myndist í límfletinum. Einnig skal fræst úr vegg fyrir áfellu og skal hún límd í
fræsta rauf, eins og teikningar segja til um. Áfella skal ná yfir állistann og skrúfuhausa og skal beygð
þannig að hún snerti ekki állistann eða skrúfuhausana. Áður en dúkur er festur á vegg skal hreinsa
vandlega svæðið sem límt er á og tryggt að góð viðloðun fáist á milli dúks og kíttis. Notað skal límkítti
til nota utanhúss sem þolir raka, bleytu og frost.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Magntala eru lengdarmetrar. Engu er  aukið við vegna rýrnunar eða skörunar og skal verktaki gera
ráð fyrir því í einingaverði sínu eftir því sem við á. Einingaverð skal innihalda alla vinnu og allt efni
sem nauðsynlegt er, til þess að fullgera þennan verkþátt og tengja hann við aðra verkliði, s.s. þakfleti
og útveggi, niðurföll og áfellur.

7.5.7 FRÁGANGUR VIÐ ÞAK BLÁSARA

Sjá almenna lýsingu í grein 7.0 og 7.4.0.

Frágangur skulu útfærðar í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda þakblásara og teikningu
verksfræðings. Fjöldi og staðsetning þeirra ákvarðast í samráði við hann.

MAGNTÖLUR EININGARVERÐ
Verkliðurinn er gefin upp sem einn heild og skal innihalda allan kostnað við að fullgera verkið svo
sem efni,vinna, vélar og flutning .

7.5.8 JARÐVEGSDÚKUR

Um jarðvegsdúk skal skal almennt fara eftir teikningu arkitekta 201-202-203 og 206. Jarðvegsdúkur.
Frágangur skal vera eftir fyrir mælum framleiðanda og unnin af fagmönnum.

MAGNTÖLUR/EININGARVERÐ
Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram
kemur í magnskrá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, verkpallar, festingar, umframmagn vegna afskurðar,
rýrnunar og skemmda  o.s.frv., nema annað sé tekið fram.

7.5.9 SJÁVARMÖL

Sem farg ofan á jarðvegsfiltið skal leggja út núna sjávarmöl í þvermáli 50 -
80 mm í jöfnu lagi, 180 - 200mm) á þak ef frá er skilin 1200mm rönd meðfram  köntum  sem  lögð
verður  hellum.    Einnig  skal  leggja  út  möl kringum niðurföll og túður.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Innifalið í verði er niðurkomin og fullfrágengin sjávarmöl. Magn er mælt í m² af niðurkominni möl.

7.5.10 HELLUR

Á þak meðfram köntum  skal leggja þrjár raðir (1200m) af 400x400x60mm steinhellum.    Þó  er
undanskilið  svæði  kringum niðurföll og túður, þar kemur sjávarmöl.

MAGNTÖLUR / EININGARVERÐ
Innifalið í verði er niðurkomin og fullfrágengin sjávarmöl og hellur á þaki. Magn er mælt í m² af
niðurkomnum hellum.
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TILBOÐSBLAÐ, TILBOÐSSKRÁ OG EYÐUBLÖÐ

A1 TILBOÐSBLAÐ

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið „Hótel Hásteinn, Nýbygging “ fyrir Sextíu plús ehf.
samkvæmt þeim útboðsgögnum sem upp eru talin í útboðslýsingu  ásamt viðaukum nr.______.

Heildartilboðsupphæð með VSK er kr._____________________________________________

krónur______________________________________________________________________
(tilboðsupphæð með VSK í bókstöfum)

Undirritaður skuldbindur sig til að ljúka öllu því er útboðsgögn ná til innan þess tímaramma sem gefinn
er í útboðsgögnum.

Undirritaður hefur  kynnt sér öll gögn rækilega eins og þau eru talin upp í útboðsgögnum svo og alla
staðhætti á vinnusvæði og í nágrenni þess.

Verði tilboðinu tekið skuldbindur undirritaður sig til að setja verktryggingu er sé í samræmi við
útboðsgögn og er hún  háð samþykki verkkaupa og viðurkenningu.

Tilboðið er bindandi í allt að 4 vikur.

Þar til verksamningur hefur verið gerður er þetta tilboð ásamt skriflegu samþykki verkkaupa á því
bindandi samningur..

______________________________________
Staður og dagsetning.

______________________________________
Nafn fyrirtækis og kennitala.

______________________________________
Heimilisfang, sími og netfang.

______________________________________
Undirskrift.

Vottar (nafn og kennitala):

__________________________________

__________________________________
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A2 TILBOÐSSKRÁ
Nr. Verkþáttur Magn Eining Einingarverð Samtals

7. FRÁGANGUR UTANHÚSS

7.1 FRÁGANGUR STEYPTRA FLATA
7.1.2 Pokapússning steyptra flata

Pokapússning steyptra flata 80 m2

7.1 FRÁGANGUR STEYPTRA FLATA Samtals Kr.

7.2 MÚRKLÆÐNING
7.2.1 Einangrun og festitappar

Einangrun útveggja og sökkla í jörðu 380 m2

Takkadúkur til varnar einangrun 78 m2

Einangrun veggja 728 m2

7.2.2 Styrking á hornum
Styrking á hornum 53 m

7.2.3 Bendinet
Bendinet 1.456 m2

7.2.4 Undirmúr/yfirmúr slétthúðaðir fletir
Undirmúr/yfirmúr slétthúðaðir fletir 1.456 m2

7.2.5 Múruð vatnsbretti undir gluggum og hurðum
Kantar inn að gluggum og hurðum 46 m

7.2 MÚRKLÆÐNING Samtals Kr.

7.3 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
7.3.1 Gluggar G3 - 20 og G20 - 38

G-4 1 stk
G-5 5 stk
G-6 2 stk
G-7 9 stk
G-8 19 stk
G-9 49 stk
G-10 13 stk
G-11 1 stk
G-12 5 stk
G-13 1 stk
G-14 6 stk
G-15 6 stk
G-16 2 stk
G-17 3 stk
G-18 2 stk
G-19 2 stk
G-20 1 stk
G-21 4 stk
G-22 1 stk
G-23 1 stk
G-24 1 stk
G-25 2 stk
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G-26 1 stk
G-27 8 stk
G-28 1 stk
G-29 2 stk
G-30 1 stk
G-31 1 stk
G-32 1 stk
G-33 1 stk
G-34 1 stk
G-35 2 stk
G-37 1 stk
G-38 1 stk

7.3.2 Útihurðir UH1 og UH2
ÚH1 2 stk
ÚH2 1 stk

7.3 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR Samtals Kr.

7.4 EINANGRUN OG KLÆÐNING MEÐ ZINKPLÖTUM
7.4.1 Burðarkerfi og festingar á steypta veggi

Álleiðarar 2.156 m2

7.4.2 Einangrun á zinkklædda fleti
Einangrun á zinkklædda fleti 2.156 m2

7.4.3 Utanhúsklæðning úr zinki
Utanhúsklæðning úr zinki 2.156 m2

7.4.4 Áfellur ofan á steypta veggi og á þakbrún
Áfella á múraðan vegg 58 m
Áfella á zinkklæddan vegg 159 m

7.4.5 Vatnsbretti og áfellur úr zinki
Vatnsbretti glugga 576 m
Áfellur til hliðar við glugga 1.004 m
Frágangur zinkklæðningar við jörðu 101 m

7.4 EINANGRUN OG KLÆÐNING MEÐ ZINKPLÖTUM Samtals Kr.

7.5
FRÁGANGUR ÞAKA OG
ÞAKKANTA

7.5.1 Þakdúkur
Þakdúkur 1.850 m2

7.5.2 Rakavarnalag
Rakavarnalag 1.774 m2

7.5.3 Plasteinagrun 16kg/m2
Plasteinagrun neðaralag 1.650 m2

7.5.4 Plasteinagrun 24kg/m2
Plasteinagrun efralag 50 mm 1.650 m2

7.5.5 Niðurföll og niðurfallsrör
Niðurföll og niðurfallsrör 22 Stk.

7.5.6 Kantfrágangur
Kantfrágangur 308 m

7.5.7 Frágangur við þakblásara
Frágangur við þakblásara 1 heild

7.5.8 Jarðvegsdúkur
Jarðvegsdúkur 1.774 m2
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7.5.9 Sjávarmöl
Sjávarmöl 1.300 m2

7.5.10 Hellur
Hellur 40x40x7 370 m2

7.5
FRÁGANGUR ÞAKA OG
ÞAKKANTA Samtals Kr.

7. FRÁGANGUR UTANHÚSS Samtals flutt á tilboðsblað: Kr.
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FORM VERKTRYGGINGAR

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Sextíu plús ehf., sem verkkaupa, greiðslu á allt að
kr._________________________________sem eru 15% samningsfjárhæðar (10% kostnaðaráætlunar)
sem tryggingu fyrir því að *Nafn, kennitala og heimilisfang* inni í einu og öllu af hendi samningsskyldur
sínar við verkið:  “ Hótel Hásteinn, Nýbygging “

Verktrygging þessi er sett samkvæmt ákvæðum útboðslýsingar og gildir þar til lokaúttekt verksins hefur
farið fram en lækkar þá í 4% af heildarsamningsfjárhæðinni að meðtöldum viðaukum, aukaverkum og
verðbótum. Tryggingin skal standa þannig til loka ábyrgðatíma verksins, sem er 12 mánuðir frá
lokaúttekt og fellur þá niður enda hafi ekki komið fram gallar á verkinu sem verktaki ber ábyrgð á.

Verkkaupi (Sextíu plús ehf) getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu
leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla sem fram hafa
komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda
verktaka á ákvæðum verksamningsins. Skal greiðslan fara fram strax og hennar er krafist.

_____________________________________

      (Undirskrift banka eða tryggingarfélags)

Vitundarvottar (nafn og kennitala):

___________________________________

___________________________________



Sextíu plús ehf
Hótel Hásteinn                                                                                              Útboðs- og verklýsing    bls.  41

41

FORM VERKSAMNINGS

Undirritaðir, Sextíu plús., kt.421002-2470 , Rauðagerði 58, 108 Reykjavík, hér eftir nefndar verkkaupi og
*Nafn, kennitala og heimilisfang* hér eftir nefndur verktaki, gerum með okkur eftirfarandi samning.

1. grein.

Verktaki tekur að sér verkið:  “Hótel Hásteinn, nýbygging”.  Verk þetta skal framkvæmt samkvæmt
útboðslýsingu, dagsettri í maí 2012 og þeim gögnum sem þar eru talin sem útboðsgögn.

2. grein.

Eftirtalin gögn skulu teljast hluti af samningi þessum:

1. Útboðslýsing, ásamt viðaukum nr._____.
2. Íslenskur staðall ÍST-30:2003.

3. Verklýsing.

4. Uppdrættir.

5. Önnur gögn sem vísað er til í útboðsgögnum.

6. Tilboðsskrá ásamt undirrituðu tilboðsblaði dagsettu ___________________.

7. Verktrygging (ábyrgðaryfirlýsing), gefin út af________________________.

8. Verkáætlun verktaka.

3. grein.

Fyrir framangreint verk greiðir verkkaupi verktaka fjárhæð þá sem tilgreind er í tilboði verktaka.
Fjárhæðin greiðist á þann hátt sem samningsgögn greina.

4. grein.

Mál er kunna að rísa út af samningi þessum skal reka fyrir Héraðsdómi Suðurlands án milligöngu
sáttamanna.

5. grein.

Af  samningi  þessum eru  gerð  tvö  samhljóða  frumrit  sitt  handa  hvorum aðila.  Skal  hvort  um sig  teljast
fullgilt frumrit samningsins.

Vestmannaeyjar,________________
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F.h. verkkaupa: F.h. verktaka:

___________________________ _____________________________

Vitundarvottar (nafn og kennitala):

_________________________________________

_________________________________________


