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 i 

Útdráttur 

Í ritgerð þessari er farið yfir bakgrunn og rýndar helstu lagareglur sem gilda um innkaup 

veitufyrirtækja, sérstaklega varðandi val bjóðenda og mat tilboða og að hvaða leyti reglurnar 

eru frábrugðnar þeim sem almennt gilda um opinber innkaup.   

Lagaumgjörð opinberra innkaupa breyttist mikið við aðild Íslands að EES-samningnum, en í 

kjölfar þess þurfti að aðlaga hana að tilskipunum ESB á þessu sviði. Núgildandi tilskipanir sem 

innleiddar voru með lögum nr. 120/2016 um opinber innkaup og veitureglugerðinni nr. 

340/2017 eru útboðstilskipun 2014/24/ESB og veitutilskipunin 2014/25/ESB. Þessar tvær 

tilskipanir eru hliðstæðar og um flest líkar, en þó eru reglur veitutilskipunarinnar heldur 

sveigjanlegri. Ástæðuna má rekja til þess að í ríkjum ESB eru veitufyrirtæki ýmist í opinberri 

eigu eða einkaeigu og ekki hefur þótt eðlilegt að láta eins strangar reglur gilda um einkafyrirtæki 

eins og hið opinbera. Eftir að orkutilskipanir ESB voru innleiddar hafa sum íslensk 

veitufyrirtæki einnig verið einkavædd að einhverju eða öllu leyti og ný fyrirtæki í einkaeigu 

verið stofnuð sem sinna framleiðslu og sölu rafmagns. 

Val bjóðenda og mat tilboða í innkaupum veitufyrirtækja er háð fyrirmælum löggjafarinnar sem 

byggir á veitutilskipuninni, sem eru að mestu hliðstæð reglum um val bjóðenda og mat tilboða 

almennt í opinberum innkaupum. Þó hafa veitufyrirtækin meira frelsi um val á innkaupaferlum 

og útboðsskylda þeirra er einnig mun takmarkaðri. Val bjóðenda og mat tilboða þurfa þó ávallt 

að grundvallast á markmiðum löggjafarinnar um hagkvæmni og virka samkeppni og 

meginreglum um jafnræði, gagnsæi, meðalhóf og bann við mismunun. 
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Abstract 

The goal of this essay is to examine the legal framework for utilities procurement in comparison 

to public procurement, specifically regarding the award procedure. 

After the EEA Agreement entered into force, the legal framework in Iceland for public 

procurement changed radically, resulting from the requirement to adapt to the EU directives for 

public and utilities procurement. The current directives 2014/24/EU for public procurement and 

2014/25/EU for utilities procurement are very similar, although the utilities directive is rather 

more flexible. The reason is mainly that utilities throughout Europe are either privately or 

publicly owned and the EU saw fit that private enterprises should not be regulated as strictly as 

public ones. In recent years, some utilities in Iceland have also been partly or fully privatised 

resulting from EU directives.  

The award procedure in utilities procurement must follow the legal framework based on the 

requirements in the utilities procurement directive which is in most parts the same as for public 

procurement. However, the utilities have more flexibility when choosing the procurement 

procedure and their obligation to publish tenders is much more limited. Regardless of whether 

tenders are published or not, utilities as well as public entities must always respect the general 

principles of equal treatment, non-discrimination, transparency and proportionality, as well as 

the overall goals for efficiency and open and fair competition. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni mitt til ML gráðu í viðskiptalögfræði við 

félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er Heimildir og 

frábrigði í veitutilskipun og veitureglugerð: Með áherslu á val bjóðenda og mat tilboða í 

innkaupum veitufyrirtækja. 

Höfundur er með bakkalár gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Akureyri og meistaragráðu 

í verkefnastjórnun frá verkfræðideild Háskóla Íslands. Áhuga minn á viðfangsefninu má rekja 

til starfa minna undanfarna rúma tvo áratugi hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í verktöku, 

framleiðslu og sérhæfðri þjónustu við fyrirtæki í framleiðslu, flutningi og dreifingu raforku, 

sem og við fyrirtæki í stóriðju. Ég hef því tekið þátt í undirbúningi ótal tilboða og fylgst með 

þeirri miklu breytingu og þróun sem hefur orðið á lagaumhverfinu á þessu sviði frá því fyrir 

aldamót. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Daníel Isebarn Ágústsson fyrir samstarfið, trausta 

leiðsögn og hvatningu við gerð ritgerðarinnar. 

Þórarinn Kristján Ólafsson, Kristófer Guðni Kolbeins og Ásgeir Bjarni Ingvarsson fá góðar 

þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar, gagnlegar ábendingar og ráð. 

Þá vil ég þakka fjölskyldu minni og samstarfsfólki fyrir hvatningu og tillitssemi í minn garð á 

meðan á vinnslu ritgerðarinnar stóð. 

 

 

 

_________________________ 

Arnhildur Ásdís Kolbeins 
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1 Inngangur 

Ritgerðin fjallar um innkaup veitufyrirtækja, með áherslu á gildandi reglur um val bjóðenda og 

mat tilboða, sem og val bjóðenda þegar innkaup eru undir lögbundnum viðmiðunarfjárhæðum. 

Um innkaup veitufyrirtækja gilda að hluta til lög nr. 120/2016 um opinber innkaup (hér eftir 

OIL) en aðallega reglugerð 340/2017 um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 

flutninga og póstþjónustu með síðari breytingum (hér eftir veitureglugerðin). Með þeirri 

reglugerð var innleidd í íslenskan rétt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB um 

innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um 

niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB (hér eftir veitutilskipunin). 

Skoðað er hvað er frábrugðið og hvað er sambærilegt almennum útboðsreglum um opinber 

innkaup og hvers vegna innkaup veitufyrirtækja lúta í sumum tilvikum öðrum reglum. Helstu 

spurningar sem leitað er svara við í ritgerðinni eru annars vegar með hvaða hætti heimilt er að 

velja á milli bjóðenda og tilboða á grundvelli löggjafarinnar og meginreglna um jafnræði, 

gagnsæi, meðalhóf og bann við mismunun svo og markmiðs laganna um jafna meðferð, virka 

samkeppni og hagkvæm innkaup. Tilgangurinn er að skýra gildandi reglur um innkaup 

veitufyrirtækja. 

Í ritgerðinni er sjónum einkum beint að veitufyrirtækjum, þrátt fyrir að sama reglugerð gildi um 

innkaup vegna flutninga og póstþjónustu og eiga því sömu sjónarmið eftir atvikum einnig við 

um þá starfsemi. Með veitufyrirtækjum er átt við fyrirtæki sem annast framleiðslu, flutning, 

dreifingu og sölu raforku, neysluvatns og heits vatns. Veitufyrirtæki verja árlega háum 

fjárhæðum vegna framkvæmda- og viðhaldsverkefna, en flest veitufyrirtækja landsins eru í 

opinberri eigu að miklu eða öllu leyti. Því er þjóðhagslega mikilvægt að innkaupum þessara 

aðila sé hagað á hagkvæman máta, bæði til þess að tryggja góða meðferð á opinberu fjármagni 

og ekki síður til að stuðla að hagkvæmu verði til almennings á raforku og heitu og köldu vatni. 

Kostnaður bjóðenda við tilboðsgerð getur einnig verið mikill og því nauðsynlegt að réttarstaða 

þeirra sé ljós.  

Útboðsréttur tengist ýmsum sviðum í fræðikerfi lögfræðinnar. Þegar um er að ræða opinber 

innkaup, þá eru þau staðsett á milli fjármunaréttar sem heyrir undir einkarétt og stjórnsýsluréttar 

sem heyrir undir allsherjarrétt. Einkanlega tengist útboðsréttur stjórnarfarsrétti, samningarétti 

og kröfurétti. Meginreglur á þessum réttarsviðum eiga því við þegar fjallað er um opinber 
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innkaup. Á meðan útboð stendur yfir gilda ýmsar reglur stjórnsýsluréttar þegar um er að ræða 

opinberan aðila sem stendur að innkaupunum, sér í lagi varðandi samskipti aðila, enda ríkari 

kröfur gerðar til samskipta þeirra aðila við almenning og lögaðila á almennum markaði heldur 

en til samskipta aðila innbyrðis á almennum markaði. Tilgangur útboðs er að koma á samningi 

um kaup á vöru, verki eða þjónustu þannig að eftir að útboði lýkur verður til samningur 

einkaréttarlegs eðlis við þann bjóðanda sem hlutskarpastur var í útboðinu, svo framarlega sem 

ekki hefur verið hætt við útboðið áður en til samnings kemur. Verktakaréttur er nátengdur 

útboðsrétti enda verða útboðsgögn gjarnan hluti af samningi aðila eftir að útboði lýkur og reglur 

verktakaréttar taka við að útboði loknu a.m.k. ef um verksamning er að ræða. Verktakaréttur er 

undirgrein fjármunaréttar og heyrir undir samninga- og kröfurétt.1 Oft eru þessi tvö réttarsvið 

spyrt saman og þá nefnd verktaka- og útboðsréttur.  

Íslenskir fræðimenn hafa ekki ritað mikið um útboðsrétt sérstaklega, en þó að einhverju leyti í 

tengslum við umfjöllun um verktakarétt og samningarétt. OIL og veitureglugerðin byggja á 

tilskipunum Evrópusambandsins (hér eftir ESB) og því eru lög annarra ríkja á Evrópska 

efnahagssvæðinu mjög sambærileg þeim íslensku á þessu sviði. Í ritgerðinni er því einkum 

stuðst við erlend fræðirit og greinar, svo og íslensk lög og reglugerðir, tilskipanir ESB og 

innlenda og erlenda dóma. 

Efnistök ritgerðarinnar eru á þann hátt að í öðrum kafla er fjallað um þróun löggjafar um opinber 

innkaup, gildissvið, markmið og meginreglur opinberra innkaupa sem gilda jafnt um innkaup 

sem falla undir gildissvið laga um opinber innkaup og um innkaup veitufyrirtækja. Tilgangur 

þeirrar umfjöllunar er að gefa lesanda innsýn í efnið, sérstaklega hvað varðar markmið og 

meginreglur sem vega þungt í umfjöllun í síðari köflum ritgerðarinnar. Þriðji kafli fjallar um 

tilgang, markmið og gildissvið veitureglugerðarinnar og veitutilskipunarinnar, sérstöðu 

veitufyrirtækja og meginmismun veitureglugerðarinnar og laga um opinber innkaup, einkum 

hvað varðar val bjóðenda og tilboða. Í fjórða kafla er fjallað um útilokunarástæður og 

hæfiskröfur til bjóðenda sem skipta miklu um hvaða bjóðendur geta komið til álita við 

innkaupin. Fimmti kafli fjallar um val og mat tilboða og heimila framsetningu á valforsendum 

ásamt tengingu þeirra og skörun við hæfiskröfur og tæknilegar kröfur. Í sjötta kafla er fjallað 

um mismunandi tegundir innkaupaferla og skoðað hvort val innkaupaferils hefur áhrif á 

möguleika á val bjóðenda. Í sjöunda kafla er fjallað um innkaup veitufyrirtækja sem falla utan 

gildissviðs veitureglugerðarinnar og hvaða lagalegar kröfur eru varðandi val samningsaðila og 

 
1 Páll Sigurðsson. (1991). Verksamningar: Meginreglur íslensks verktakaréttar. Bls. 15. 
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fyrirkomulag innkaupa við slíkar aðstæður. Niðurstöður og ályktanir höfundar eru að lokum 

settar fram í kafla átta. 
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2 Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 

Innkaup fyrirtækja og annarra lögaðila á almennum samkeppnismarkaði eru býsna frjáls og 

ekki gilda um þau strangar lagareglur, enda er almennt frelsi til samninga ríkjandi meginregla 

og almenn markaðslögmál gilda. Stjórnendur fyrirtækja sem rekin eru í hagnaðarskyni þurfa að 

gæta þess að reksturinn sé hagkvæmur og hafa til þess viðeigandi frelsi. Önnur lögmál gilda í 

opinberum rekstri, enda er megintilgangur opinberra stofnana og fyrirtækja almennt ekki að 

skila eigendum arði, heldur að sinna skilgreindum samfélagslegum verkefnum og veita 

almenningi lögbundna þjónustu. Opinberir aðilar hafa jafnframt ríkar lögboðnar skyldur 

gagnvart borgurum að tryggja jafnræði og gagnsæi og ekki síst að gæta hagkvæmni við meðferð 

opinbers fjármagns til að tryggja góða nýtingu á fé skattgreiðenda. Auk þess ber þeim að stuðla 

að nýsköpun og samkeppni og gæta félagslegra og umhverfislegra sjónarmiða. OIL gildir 

almennt um innkaup opinberra aðila. 

2.1 Þróun löggjafarinnar og tengsl við ESB 

Tafla 1 sýnir á einfaldaðan hátt þróun íslenskrar löggjafar um opinber innkaup og tengsl hennar 

við tilskipanir ESB. Ekki er um tæmandi lista reglugerða og breytingalaga að ræða heldur lista 

yfir þau lög sem mesta þýðingu hafa í umfjöllun ritgerðarinnar og helstu reglugerðir sem málið 

varða sem settar hafa verið með heimild í viðkomandi lögum. 

Ártal Lög Reglugerð Skýringar 

1947 72/1947 um innkaupastofnun 

ríkisins 

73/1952 um innkaupastofnun 

ríkisins 

164/1959 um innkaupa-

stofnun ríkisins 

 

 

Rg. 73/1952 felld úr gildi 

1970 63/1970 um skipan opinberra 

framkvæmda 

 

  

1987 52/1987 um opinber innkaup  

189/1988 um opinber innkaup 

og starfsemi Innkaupa-

stofnunar ríkisins 

591/1993 um opinber innkaup 

og opinberar framkvæmdir á 

Evrópska efnahagssvæðinu 

302/1996 um innkaup ríkisins 

Lög nr. 72/1947 felld úr gildi 

Rg. 164/1959 felld úr gildi 

 

 

 

 

 

Rg. 189/1988 og 591/1993 falla úr gildi 

1993 Breytingalög nr. 55/1993 

 

Br. á lögum nr. 63/1970 og 52/1987 vegna 

aðildar að EES 

1998 Breytingalög nr. 85/1998 

 

Br. á lögum nr. 63/1970 og 52/1987  
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Ártal Lög Reglugerð Skýringar 

2001 Lög nr. 94/2001 um opinber 

innkaup 

705/2001 - Veitureglugerð Lög nr. 52/1987 og rg. 302/1996 falla úr gildi 

Byggir á tilskipun 89/665/EBE, 92/13/EBE, 

92/50/EBE, 93/36/EBE, 93/37/EBE, 

93/38/EBE, 98/4/EB 

 Lög nr. 84/2001 um skipan 

opinberra framkvæmda 

 Lög 63/1970 falla úr gildi 

2007 Lög nr. 84/2007 um opinber 

innkaup 

755/2007 - Veitureglugerð Lög 94/2001 og rg. 705/2001 falla úr gildi 

Byggir á tilskipun 2004/18/EB 

(útboðstilskipun) og 2004/17/EB 

(veitutilskipun) 

2013 Breytingalög nr. 58/2013 

 

Br. á lögum nr. 84/2007 

Byggir á tilskipun 2007/66/EB 

(eftirlitstilskipun) 

2016 Lög nr. 120/2016 um opinber 

innkaup 

340/2017 - Veitureglugerð Lög 84/2007 og rg. 755/2007 falla úr gildi 

Byggir á tilskipun 2014/24/ESB 

(útboðstilskipun), 2014/25/ESB 

(veitutilskipun), 2014/23/ESB og 2009/81/EB 

Tafla 1. Þróun löggjafar um opinber innkaup 1947 – 2020  

Fyrsti íslenski lagabálkurinn um opinber innkaup var lög nr. 72/1947 um Innkaupastofnun 

ríkisins þar sem segir að hlutverk stofnunarinnar sé að sjá um innkaup til ríkisstofnana annarra 

en verslunarstofnana, svo sem vegna áfengis, tóbaks, áburðar, grænmetis og viðtækja, þ.m.t. 

innkaup vegna framkvæmda og mannvirkjagerðar fyrir ríkisfé 2 . Fyrirkomulag opinberra 

innkaupa er ekki útskýrt frekar í lögunum, en gert ráð fyrir að ríkisstjórnin ákveði starfssvið 

stofnunarinnar með reglugerð. Hlutverk stofnunarinnar var því nánar skilgreint í reglugerð nr. 

73/1952 um Innkaupastofnun ríkisins og síðar í reglugerð nr. 164/1959 sem felldi hina fyrri úr 

gildi. Í þeirri síðarnefndu komu fram þær reglur sem gilda að meginstefnu enn í dag að auglýsa 

skyldi opinberlega öll meiriháttar vörukaup eða óska skriflega eftir tilboðum í þau með 

hæfilegum fyrirvara. Jafnframt skyldi bjóðendum rétt að vera viðstaddir opnun tilboða og 

jafnan skyldi taka hagkvæmasta tilboði miðað við verð og gæði.  

Sökum þess að reglugerð nr. 164/1959 tók einkum til vöruinnkaupa en ekki til verklegra 

framkvæmda á vegum hins opinbera, var lagt fram frumvarp á 90. löggjafarþingi sem varð að 

lögum nr. 63/1970 um skipan opinberra framkvæmda. Í athugasemdum með frumvarpinu 

kemur fram að lagasetningin hafði átt nokkurra ára aðdraganda í kjölfar vinnu nefndar sem 

skipuð var 1. nóvember 1965 um athugun á góðri hagnýtingu á fé sem ríkið ver til fjárfestinga-

verkefna. Markmið frumvarpsins var að tryggja sem hagkvæmasta nýtingu fjármagns vegna 

 
2 Alþingistíðindi, 1946-1947 A, þskj. nr. 592, bls. 997. 
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opinberra framkvæmda, m.a. með því að bjóða út sem flestar opinberar framkvæmdir yfir 

tilteknum fjárhæðarmörkum.3 Í lögunum var jafnframt komið á sérstakri framkvæmdadeild 

innan Innkaupastofnunar ríkisins til að annast útboð verka og yfirstjórn verklegra opinberra 

framkvæmda. Í núgildandi lögum um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001 hafa ákvæði 

sem lúta að innkaupum og útboðum opinberra framkvæmda verið afnumin, enda voru þau 

ákvæði á sama tíma felld undir heildstæð lög um opinber innkaup nr. 94/2001. 

Lög nr. 52/1987 um opinber innkaup lögfestu í aðalatriðum reglurnar sem upprunalega voru í 

reglugerð nr. 164/1959 og felldu lög nr. 72/1947 úr gildi. Meginreglan skyldi vera sú að kaup 

á vöru og þjónustu væru boðin út og hagkvæmasta tilboði tekið miðað við verð, gæði, afgreiðslu 

og aðra skilmála. Jafnframt var skylt að upplýsa bjóðendur um hvaða tilboði væri tekið og 

ástæður töku þess. Tilgangur laganna skv. 1. gr. var að tryggja hagkvæm innkaup ríkisins á 

vörum og þjónustu. Hvergi er í athugasemdum við lagafrumvarpið vikið orði að hagsmunum 

bjóðenda, og réttarstöðu þeirra er á engan hátt breytt eða hún bætt í lögunum, heldur er 

megintilgangurinn að samræma starfsaðferðir við opinber innkaup og tryggja hagkvæmni þeirra 

fyrir ríkissjóð.4 

Í kjölfar fullgildingar Íslands á samningi milli Fríverslunarsamtaka Evrópu (hér eftir EFTA) og 

ESB um Evrópska efnahagssvæðið með lögum nr. 2/1993 sem tóku gildi 1. janúar 1994, 

reyndist nauðsynlegt að uppfæra löggjöf um opinber innkaup til aðlögunar að þeim 

skuldbindingum sem í aðild að Evrópska efnahagssvæðinu fólust um opnun markaða og 

samræmingu reglna (hér eftir verður vísað til laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og 

samningsins sem fullgiltur var með þeim lögum sem EES-samningsins). Áherslur í Evrópskri 

löggjöf um opinber innkaup miðuðust mjög við virka samkeppni á sameiginlegum innri 

markaði Evrópska efnahagssvæðisins. Til að byrja með var ekki farið í heildarendurskoðun á 

lögunum heldur einungis gerðar minni háttar breytingar á bæði lögum nr. 63/1970 um skipan 

opinberra framkvæmda og lögum nr. 52/1987 um opinber innkaup með breytingalögum nr. 

55/1993 og síðar með breytingalögum nr. 85/1998. Í þessum breytingalögum var fyrst og fremst 

lögfest skylda til útboða á Evrópska efnahagssvæðinu á innkaupum yfir ákveðum fjárhæðum 

ásamt því að gildissvið laganna var skýrt. Opnað var á kæruheimild til fjármálaráðuneytisins í 

fyrri breytingalögunum nr. 55/1993, en þó eingöngu vegna innkaupa yfir viðmiðunarfjárhæðum 

fyrir skyldu til útboða á Evrópska efnahagssvæðisins. Í frumvarpi þeirra breytingalaga segir: 

 
3 Alþingistíðindi, 1969-1970 A, þskj. nr. 87, bls. 475. 
4 Alþingistíðindi, 1986-1987 A, þskj. nr. 129, bls. 943-944. 
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„Markmið með frumvarpinu er fyrst og fremst að lögfesta þá skyldu til útboða á Evrópska 

efnahagssvæðinu sem leiðir af EES-samningnum. Ekki er ætlunin að gera aðrar breytingar á 

skipan opinberra framkvæmda og innkaupa hér á landi.“5  

Ljóst er að breytingar þær sem fólust í framangreindum breytingalögum dugðu skammt til að 

innleiða efnisreglur regluverks ESB um opinber innkaup í samræmi við skyldur EES-

samningsins, þar sem m.a. voru ítarleg ákvæði um réttarstöðu bjóðenda í tilskipunum ESB. Slík 

ákvæði skorti að langmestu leyti í íslenskri löggjöf um opinber innkaup sem miðaðist á hinn 

bóginn fyrst og fremst við hagkvæmni ríkisins í innkaupum. Leitast var við að bæta úr þessu 

með útgáfu reglugerðar nr. 302/1996 um innkaup ríkisins skv. heimild í lögum nr. 63/1970 og 

nr. 52/1987, þar sem skilgreint var ítarlega fyrirkomulag opinberra innkaupa með hliðsjón af 

réttindum bjóðenda, ásamt því að setja á stofn kærunefnd útboðsmála. Við gildistöku 

reglugerðarinnar féll úr gildi reglugerð nr. 189/1988 um opinber innkaup og starfsemi 

Innkaupastofnunar ríkisins með síðari breytingum og reglugerð nr. 591/1993 um opinber 

innkaup og opinberar framkvæmdir á Evrópska efnahagssvæðinu með síðari breytingum. 

Kærunefndin hafði þó ekki úrskurðarvald í kærumálum vegna meintra brota á lögum og reglum 

um opinber innkaup heldur var henni ætlað að gefa fjármálaráðherra ráðgefandi álit. 6  Í 

athugasemdum við frumvarp síðari breytingalaganna nr. 85/1998 kemur fram að horfið sé frá 

tillögum í fyrri frumvörpum um að veita kærunefnd útboðsmála úrskurðarvald í 

ágreiningsmálum.7  

Heildstæð endurskoðun á íslenskum rétti á sviði opinberra innkaupa með hliðsjón af reglum 

Evrópska efnahagssvæðisins leiddi til mun ítarlegri laga um opinber innkaup nr. 94/2001 og 

varð til með þeim einn lagabálkur sem náði yfir öll opinber innkaup yfir íslenskum 

viðmiðunarfjárhæðum, þ.m.t. innkaup vegna verkframkvæmda. Innkaupaferlar og aðrar 

efnisreglur voru færðar til samræmis við þágildandi reglur Evrópska efnahagssvæðisins um 

opinber innkaup,8 sem fólust í eftirtöldum tilskipunum ráðsins: 

a) 93/36/EBE frá 14. júní 1993 um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 

samninga um vörukaup með síðari breytingum,  

 
5 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 35, bls. 773. 
6 Alþingistíðindi, 2000-2001 A, þskj. nr. 1048, bls. 4508. 
7 Alþingistíðindi, 1997-1998 A, þskj. nr. 1051, bls. 4413-4414.  
8 Elísabet Júlíusdóttir, Guðmundur I. Guðmundsson og Skúli Magnússon (ritstj.). (2008). Handbók um opinber 

innkaup. Bls. 16. 
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b) 93/37/EBE frá 14. júní 1993 um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 

verksamninga með síðari breytingum,  

c) 92/50/EBE frá 18. júní 1992 um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra 

samninga um kaup á þjónustu með síðari breytingum,  

d) 93/38/EBE frá 14. júní 1993 um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast 

vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og fjarskipti með síðari breytingum,  

e) 89/665/EBE frá 21. desember 1989 um samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla 

aðildarríkjanna á reglum um meðferð kæru vegna útboðs og gerðar opinberra 

vörukaupa- og verksamninga,    

f) 92/13/EBE frá 25. febrúar 1992 um samræmingu laga og stjórnsýslufyrirmæla um 

beitingu á reglum bandalagsins um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 

flutninga og fjarskipti.  

Hluti af þessari heildarendurskoðun fólst í því að setja sérstakar reglur um innkaup 

veitufyrirtækja en um innkaup þeirra giltu aðskildar tilskipanir sbr. liði d) og f) hér að framan. 

Var það gert með reglugerðarheimild í lögum nr. 94/2001 sem leiddi til fyrstu íslensku veitu-

reglugerðarinnar nr. 705/2001. Nánar er fjallað um núgildandi veitureglugerð og veitutilskipun 

í kafla 3 og ástæður þess að talin er þörf á sérstökum reglum sem gilda um þá starfsemi. 

Jafnframt var brugðist við framkomnum athugasemdum Eftirlitsstofnunar EFTA (hér eftir 

ESA) vegna ófullnægjandi lögfestingar eftirlitstilskipana ESB með því að gera kærunefnd 

útboðsmála að sjálfstæðri stjórnsýslunefnd sem hafði vald til að kveða upp úrskurði í 

ágreiningsmálum vegna opinberra innkaupa. 9  Við tilkomu laganna varð veruleg áherslu-

breyting varðandi réttarstöðu bjóðenda, en í stað þess að tryggja einungis hagkvæmni í 

innkaupum ríkisins svo sem áður hafði verið, var tilgangur laganna sbr. 1. gr. einnig að tryggja 

jafnræði bjóðenda og stuðla að virkri samkeppni. Með þessari tilgangsyfirlýsingu var tekið mið 

af meginmarkmiðum reglna Evrópska efnahagssvæðisins um opinber innkaup og þeim 

forsendum að með því að tryggja réttarstöðu bjóðenda mynduðust betri aðstæður fyrir virka 

samkeppni sem stuðlaði að skynsamlegri nýtingu almannafjár. Auk þess var nauðsynlegt að 

tryggja jafnræði bjóðenda, gagnsæi og aðgang þeirra að opinberum útboðum til að tryggja að 

meginreglum Rómarsáttmálans, sem undirritaður var 25. mars 1957 og lagði grunn að 

 
9 Alþingistíðindi, 2000-2001 A, þskj. nr. 1048, bls. 4514 og 4517. 
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sameiginlegum markaði aðildarríkjanna, um frjálsa för vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns, 

væri fylgt.10  

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB um samræmingu reglna um útboð og gerð 

opinberra verksamninga, vörusamninga og þjónustusamninga og tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2004/17/EB um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, 

orkuveitu, flutninga og póstþjónustu voru teknar upp í XVI. viðauka við EES-samninginn þann 

2. júní 2006 með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2006. Upptaka tilskipananna 

leiddi til endurskoðunar á lögum um opinber innkaup og við tóku ný lög nr. 84/2007. Hér var 

ekki um að ræða grundvallarbreytingar frá fyrri lögum á efnisþáttum sem varða meginefni 

þessarar ritgerðar, en þó var meðal annars bætt við fleiri tegundum innkaupaferla og skýrari 

reglum um kröfur til bjóðenda og val tilboða, þ.m.t. skylda innkaupaaðila til að kveða á um 

vægi valforsendna og tengsl valforsendna við efni samnings.11 

Núgildandi lög um opinber innkaup nr. 120/2016 tóku gildi 29. október 2016 og fólu í sér skv. 

120. gr. innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 

um opinber innkaup (hér eftir útboðstilskipunin) auk núgildandi veitutilskipunar 2014/25/ESB, 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð 

sérleyfissamninga og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB um samræmingu reglna 

um útboð og gerð samningsyfirvalda eða samningsstofnana á tilteknum verksamningum, 

vörusamningum og þjónustusamningum á sviði varnar- og öryggismála.12 Markmið OIL skv. 

1. gr. er efnislega samhljóða tilgangsorðum áðurgildandi laga nr. 84/2007 um sama efni, þ.e. 

að tryggja jafnræði bjóðenda og stuðla að virkri samkeppni og hagkvæmni, auk þess sem bætt 

er við nýju markmiði um að efla nýsköpun og þróun.  

Helstu breytingar OIL frá áðurgildandi lögum miðuðu að því að einfalda innkaupaferlið og 

framsetningu útboðsreglna, draga úr hindrunum og auka aðgengi fyrirtækja að opinberum 

innkaupum og þá sér í lagi lítilla og meðalstórra fyrirtækja, m.a. með rafrænum aðferðum og 

minni skriffinnsku í útboðsferlinu. Einnig voru auknir möguleikar opinberra aðila á 

sveigjanlegri innkaupaferlum og að standa saman að innkaupum til að auka hagkvæmni. Aukin 

áhersla var lögð á að valforsendur endurspegluðu besta hlutfallið milli verðs og gæða (e. Best 

Price Quality Ratio) fremur en að nota eingöngu verð eða kostnað sem valforsendu og auknar 

 
10 Alþingistíðindi, 2000-2001 A, þskj. nr. 1048, bls. 4509 og 4515. 
11 Alþingistíðindi, 2006-2007 A, þskj. nr. 287, bls. 1583-1586. 
12 Hér eftir verður vísað til útboðs- og veitutilskipananna sameiginlega sem innkaupatilskipana. 
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heimildir veittar til að taka tillit til umhverfislegra og félagslegra markmiða og nýsköpunar. 

Mikilvæg breyting var samræming á innkaupareglum ríkis og sveitarfélaga en frá og með 31. 

maí 2019 urðu sveitarfélög útboðsskyld ef innkaup eru yfir innlendum viðmiðunarfjárhæðum 

skv. 23. gr. OIL en áður giltu þessar viðmiðunarfjárhæðir aðeins fyrir innkaup ríkisins.13 Ekki 

voru gerðar efnislegar breytingar á ákvæðum sem sneru að kærunefnd útboðsmála, en þau 

höfðu þegar verið aðlöguð að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/66/EB um breytingar 

á tilskipun ráðsins 89/665/EBE og 92/13/EBE að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð 

kærumála vegna gerðar opinberra samninga, sem innleidd var með lögum nr. 58/2013 um 

breytingar á lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup. 

2.2 Tilgangur og meginmarkmið laga um opinber innkaup 

Fyrir aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu var megintilgangur og meginmarkmið laga 

um opinber innkaup hagkvæmni í opinberum rekstri og þar með skynsamleg nýting á skattfé. 

Tilgangur þessi endurspeglast ýmist í tilgangskafla viðkomandi laga eða í athugasemdum með 

frumvarpi þeirra. Eftir að EES-samningurinn var fullgiltur varð grundvallarbreyting á þessu 

sjónarmiði, þar sem fylgja þurfti dæmi ESB þar sem mikil áhersla er lögð á að gæta jafnræðis 

bjóðenda og ýta undir samkeppni og nýsköpun, ekki síst til að tryggja jafna möguleika allra á 

hinu innra markaðssvæði Evrópska efnahagssvæðisins og koma í veg fyrir spillingu við opinber 

innkaup eða að innlendum bjóðendum sé gert hærra undir höfði heldur en öðrum á innra 

markaðssvæðinu.  

Uppruna ESB, sem varð til við gildistöku Lissabonsáttmálans árið 2009, má rekja til þriggja 

bandalaga sem stofnuð voru í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar, Kola- og stálbandalagsins14 

sem stofnað var við Parísarsáttmálann 1951, svo og Evrópubandalagsins 15  og Kjarnorku-

bandalags Evrópu16 sem bæði voru stofnuð með Rómarsáttmálanum 1957. Grundvallarreglur 

Rómarsáttmálans um fjórfrelsið og sameiginlegar samkeppnisreglur er í dag að finna í 

sáttmálanum um starfshætti ESB (e. Treaty on the Functioning of the European Union, hér eftir 

TFEU). Meginreglur ESB um opinber innkaup eiga rót sína að rekja til TFEU og heyra þær 

einkum undir fjórfrelsisákvæðin sem þar birtast, án þess þó að í TFEU séu sértæk ákvæði um 

opinber innkaup. Eitt meginmarkmið ESB og forvera þess er hið svonefnda fjórfrelsi, eða að 

 
13 Frumvarp til laga um opinber innkaup., þskj. 1093, 665. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/145/s/1093.html. Sótt á vefinn 26.01.2020. 
14 Enskt heiti Kola- og stálbandalagsins er European Coal and Steal Community, skammstafað ECSC. 
15 Enskt heiti Evrópubandalagsins er European Community, skammstafað EC. 
16 Enskt heiti Kjarnorkubandalags Evrópu er European Atomic Energy Community, skammstafað EURATOM. 
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skapa sameiginlegan innri markað án hindrana vegna landamæra á flæði vöru, þjónustu, 

fjármagns og vinnuafls. Markmið þetta grundvallast á þeirri kenningu að með fjórfrelsinu eflist 

hagur bæði ESB í heild og einstakra sambandsríkja.17 EES-samningurinn er að sama skapi 

grundvallaður á fjórfrelsinu og samkeppnisreglum ESB og var tilgangur EES-samningsins ekki 

síst að koma á fríverslun milli ESB ríkjanna annars vegar og og hins vegar ríkja innan EFTA 

sem stóðu utan ESB en höfðu fríverslunarsamning sín á milli, þannig að EFTA ríkin yrðu með 

því þátttakendur í sameiginlegum innri markaði ESB.18 Markmiðsákvæði í 1. mgr. 1. gr. EES-

samningsins eru svohljóðandi: „Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og 

jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og 

eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði ...“. Þessu 

er fylgt eftir með 2. mgr. sömu greinar þar sem vísað er til fjórfrelsis- og samkeppnisákvæðanna 

sem leið til að ná framangreindum markmiðum.  

Rannsóknir á vegum ESB og fleiri aðila hafa sýnt að opinberum aðilum og öðrum aðilum sem 

starfa ekki á samkeppnismarkaði hættir til að fara á svig við meginmarkmið ESB hvað varðar 

opinber innkaup. Til dæmis með því að eiga frekar viðskipti við innlenda birgja heldur en 

erlenda og einnig með því að mismuna innlendum birgjum m.a. með því að skipta frekar við 

birgja sem kaupendur þekkja og hafa áður skipt við. Ástæður þess geta verið margvíslegar svo 

sem tilhneiging til að styðja við innlendan iðnað eða hrein og bein íhaldssemi, en einnig geta 

þær átt rót sína að rekja til spillingar hjá þeim sem fara með opinbert fé eða þrýstings 

stjórnmálalegs eðlis.19  

Í Eurobarometer-könnun 2013 um spillingu kom fram að helstu birtingamyndir spillingar í 

opinberum innkaupum væru: kröfur sérsniðnar að tilteknum bjóðendum, hagsmunaárekstrar 

við mat tilboða, samráð bjóðenda, óljósar val- og matsforsendur, þátttaka tiltekinna bjóðenda í 

hönnun útboðsgagna, misnotkun samningskaupaferla, misnotkun á innkaupum vegna brýnnar 

nauðsynjar og breytingar á samningsskilyrðum eftir að bjóðandi hefur verið valinn. Jafnframt 

kom fram að tæpur þriðjungur fyrirtækja taldi að spilling hefði komið í veg fyrir að þeirra 

tilboði væri tekið og að ein meginástæða þess að fyrirtæki tækju ekki þátt í opinberum 

 
17 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 150-151. 
18 Davíð Þór Björgvinsson. (2006). EES-réttur og landsréttur. Bls. 40. 
19 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 152. 
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innkaupaferlum væri sú að útboðsgögn virtust sérsniðin að tilteknum bjóðendum og því væri 

tilgangslaust að skila inn tilboði.20  

Niðurstöður hollenskrar rannsóknar sem birt var árið 2006 bentu til að meginástæða þess að 

farið væri á svig við innkaupatilskipanir ESB væri annars vegar ónóg þekking innkaupaaðila á 

reglum tilskipananna og hins vegar ónógur hvati opinberra stofnana til hagkvæmni innkaupa, 

þar sem árangur hagkvæmni og hagræðingar skili sér ekki til viðkomandi stofnunar í 

framtíðarfjárveitingum.21 

Megintilgangur útboðstilskipunarinnar og veitutilskipunarinnar er að styrkja innri markaðinn í 

samræmi við ákvæði gr. 53, 62 og 114 í TFEU.22 Í ljósi þess að innkaup opinberra aðila og 

veitufyrirtækja, eru afar umfangsmikil og nema háum fjárhæðum23 þykir mikilvægt að tryggja 

með sérstökum reglum um opinber innkaup og innkaup veitufyrirtækja, að meginmarkmiðum 

ESB um innri markað sé fylgt til að ná fram æskilegum efnahagslegum ávinningi vegna 

aukinnar samkeppni, stærðarhagkvæmni, aukinnar nýsköpunar og sparnaðar.24 Sökum þess að 

veitufyrirtæki eru ekki í öllum tilvikum opinber fyrirtæki eða opinberir aðilar og starfa að 

einhverju leyti á samkeppnismarkaði hefur þó verið talið viðeigandi að kröfur til þeirra á þessu 

sviði lúti ekki eins ströngum reglum og almennt gildir um opinberan rekstur.  

Meginmarkmið OIL sem skráð eru í 1. gr. laganna eru í samræmi við það sem að framan greinir 

„...að tryggja jafnræði fyrirtækja, stuðla að hagkvæmni í opinberum rekstri með virkri 

samkeppni og efla nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera á vörum verkum og þjónustu.“ 

 
20 European Commission. (2014). EU Anti-Corruption Report. Bls. 24-25.  
21 Gelderman, C.J., Ghijsen, P.W.T og Brugman, M.J. (2006). Public procurement and EU tendering directives – 

explaining non-compliance. Bls. 705-711. 
22 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 164. 
23 Á ESB svæðinu er áætlað að opinber innkaup nemi um 15% af vergri þjóðarframleiðslu, skv. Arrowsmith, S. 

(2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. Bls. 153. 

Heildarinnkaup A-hluta íslenska ríkisins á vörum, þjónustu og vegna þjónustusamninga og mannvirkjagerðar 

námu 202 milljörðum kr. á árinu 2018. Þar eru ekki meðtalin innkaup annarra ríkisstofnana, ríkisfyrirtækja, 

sveitarfélaga eða veitufyrirtækja. Heimild: Stjórnarráð Íslands (2020). Opinber innkaup – Stöðumat og valkostir. 

Bls. 10. 
24 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 151-153.  

Þar er vísað til svonefndrar Atkins rannsóknar fyrir framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem birt var árið 

1988 – W.S. Atkins Management Consultants (1988), The „Cost of Non-Europe“ in Public-sector Procurement, 

Volume 5A. 
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2.3 Réttarheimildir, tengsl við önnur lög  

OIL mynda meginlagarammann um opinber innkaup, en einnig þarf að líta til ýmissa annarra 

réttarheimilda sem þeim tengjast.  

2.3.1 Meginreglur laga, venjur og fordæmi 

Skráðar og óskráðar meginreglur laga, venjur og fordæmi dómstóla hafa ekki síður gildi sem 

réttarheimildir í útboðsrétti heldur en á öðrum réttarsviðum.  

Meginreglur laga eru ýmist skráð eða óskráð grunnrök eða grundvallarrelgur sem liggja að baki 

réttarsviði, lagaákvæði eða einum eða fleirum lagabálkum.25 Því er nauðsynlegt að horfa á 

réttarsviðið í heild sinni til að gera sér grein fyrir hvaða reglur eiga við, hvort sem þær koma 

fram með beinum hætti í viðkomandi lagabálki eða ekki. Ýmsar mikilvægar meginreglur, svo 

sem jafnræðisreglan birtist með ýmsum hætti og með ýmsum frábrigðum í fjölmörgum 

lagabálkum, t.d. í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjórnarskráin), 

11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir stjórnsýslulög), 16. gr. raforkulaga nr. 65/2003 (hér 

eftir raforkulög) og 1. og 15. gr. OIL. 

2.3.2 Almennar meginreglur útboðsréttar 

Lög nr. 65/1993 um framkvæmd útboða gilda almennt um útboð, en sökum þess að OIL eru 

sérlög og í flestum atriðum mun ítarlegri hafa fyrrnefndu lögin ekki mikið gildi varðandi 

opinber innkaup, þar sem álykta má að hér gildi í meginatriðum sú forgangsregla að ákvæði 

sérlaga gangi framar ákvæðum almennra laga (lat. Lex Specialis). Lög nr. 65/1993 gætu þó 

komið OIL til fyllingar. Í lögunum um framkvæmd útboða er að finna almennar og 

ófrávíkjanlegar meginreglur um útboð. Einnig má finna vísbendingar um meginreglur útboðs- 

og verktakaréttar í samningsstöðlum, t.d. í staðlinum ÍST 30:201226 þar sem lýst er almennum 

útboðs- og samningsskilmálum um verkframkvæmdir þ.m.t. samskiptareglum milli verkkaupa 

og verktaka. 

Í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 65/1993 er útboð skilgreint þannig að leiti kaupandi skriflegra og 

bindandi tilboða frá fleiri en einum aðila sem allir fá sömu upplýsingar og eiga að skila tilboði 

á sama tíma, sé um útboð að ræða. Engu máli skiptir þótt kaupandi kjósi að kalla innkaupaferlið 

 
25 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. Bls. 137. 
26 Staðlaráð Íslands. (2012). ÍST 30:2012, Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir. 
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öðrum heitum svo sem verðfyrirspurn, verðkönnun eða annað álíka, ef framangreind skilyrði 

eru uppfyllt þannig að atvik málsins falla undir lögin, þá er um útboð að ræða og ber að fylgja 

þeim reglum sem um þau gilda. Hæstiréttur tók skýra afstöðu til þessa álitamáls í máli 

Íslandsskips ehf. gegn Norðuráli hf. Hrd. 2001, bls. 3231 (110/2001) um sjóflutninga á 

aðföngum og afurðum þar sem stefndi hélt því fram að heimilt væri að kalla eftir 

verðhugmyndum með verðfyrirspurn og gera samninga á grundvelli þess. Þessum skilningi var 

hafnað í dóminum og talið að um útboð væri að ræða, enda uppfyllti verðfyrirspurnin öll 

skilyrði laganna þar um.  

2.3.3 EES-réttur 

OIL byggja að stærstum hluta á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins um opinber innkaup og 

eftirlit sem innleiddar hafa verið með tilstuðlan EES-samningsins og hafa því grunnreglur EES-

samningsins mikla þýðingu og þær meginreglur EES-réttar sem liggja samningnum til 

grundvallar, einkum reglan um frjálsa för vöru, þjónustu, fjármagns og vinnuafls, reglan um 

staðfesturétt og reglan um bann við mismunun á grundvelli þjóðernis. Þar sem OIL byggja á 

framangreindum tilskipunum hefur dómafordæmi Evrópudómstólsins ekki síður gildi heldur en 

fordæmi íslenskra dómstóla og kærunefndar útboðsmála. 

Þá er vert að hafa í huga þá forgangsreglu sem birtist í bókun 35 með EES-samningnum sem 

segir að tryggja skuli þeim reglum sem leiða af EES-samningnum forgang fram yfir ákvæði 

landsréttar stangist þau á. 

Þessi sjónarmið koma t.d. fram í úrskurði kærunefndar útboðsmála 8. júní 2007 (24/2006) í 

máli EADS Secure Networks Oy gegn Neyðarlínunni um kaup á nýjum Tetra fjarskiptabúnaði. 

Ágreiningur var milli aðila um hvort umrædd innkaup féllu undir gildissvið þágildandi 

veitureglugerðar. Kærði byggði á því að engar lagalegar hindranir væru á því að fleiri aðilar 

gætu rekið Tetra fjarskiptakerfi og því enginn einkaréttur fyrir hendi og þar af leiðandi heyrðu 

þessi innkaup ekki undir veitureglugerðina. Kærunefndin komst að annarri niðurstöðu með 

hliðsjón af túlkun Evrópudómstólsins á sambærilegu ákvæði þágildandi veitutilskipunar, 

nefnilega að ekki væri nægilegt að engar lagalegar hindranir væru til staðar heldur þyrfti að 

vera raunverulegur möguleiki fyrir aðra að veita sambærilega þjónustu, en svo væri ekki í þessu 

tilviki. 
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2.3.4 Meginreglur tengdra réttarsviða 

Meginreglur þeirra réttarsviða sem tengjast opinberum innkaupum hafa ótvírætt þýðingu, svo 

sem meginreglur stjórnsýsluréttar sbr. stjórnsýslulög og upplýsingalög nr. 140/2012 og 

meginreglur samningaréttar sbr. lög nr. 7/1936 um samningagerð, umboð og ógilda löggerninga 

enda er tilgangur útboðs að koma á gagnkvæmum samningi aðila. Meginregla samningaréttar 

um að samninga skuli halda, (lat. pacta sunt servanda), er reyndar tilgreind í 1. mgr. 114. gr. 

OIL þar sem segir að samningi sem þegar er kominn á verði ekki breytt eða hann felldur úr 

gildi. Af því leiðir að jafnvel þótt samningur hafi komist á í kjölfar innkaupaferils þar sem 

brotið var gegn ákvæðum OIL, heldur samningurinn almennt gildi sínu nema um brot sé að 

ræða sem eru tæmandi talin í 115. gr., t.d. vegna þess að samningur hafi verið gerður 

heimildarlaust án auglýsingar eða á biðtíma áður en kæranda gafst tækifæri til að leggja fram 

kæru. Ákvæði 86. gr. um lögbundinn biðtíma frá því að kaupandi tilkynnir ákvörðun sína um 

hvaða tilboði hann hyggst taka og þar til honum er heimilt að ganga frá samningi var mikilvæg 

réttarbót fyrir bjóðendur sem lögleidd var með lögum nr. 84/2007. Áður stóð bjóðandi mjög 

höllum fæti, þar sem hægt var að ganga frá samningi samtímis því að ákvörðun um töku tilboðs 

var tilkynnt og því ólíklegt að niðurstaða kærumáls væri önnur en í besta falli réttur bjóðanda 

til skaðabóta ef á honum hafði verið brotið.  

Líta þarf til meginreglna kröfuréttar, sbr. einnig lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup og lög nr. 

42/2000 um þjónustukaup. Samkeppnislög nr. 44/2005 skipta einnig máli í þessu sambandi, en 

markmið þeirra er að efla virka samkeppni, m.a. með því að vinna gegn samkeppnishömlum. 

Í 2. mgr. 114. gr. OIL er vísað til almennra reglna fjármunaréttar sem skulu gilda að öðru leyti 

en kveðið er á um í lögunum. Í OIL er að finna ýmis frávik frá almennum reglum fjármunaréttar, 

t.d. gildir ekki meginregla samningaréttar um samningafrelsi þar sem þeir aðilar sem heyra 

undir OIL og veitureglugerðina hafa almennt ekki frelsi um það við hvern þeir semja um 

viðkomandi innkaup, þótt þeir geti vissulega skilgreint nokkuð nákvæmlega í útboðsgögnum 

hvers konar aðilar koma til greina. Hins vegar er óheimilt að hafa þá skilgreiningu það þrönga 

að aðeins einn tiltekinn aðili komi til greina. Sömuleiðis er ákvæði 115. gr. OIL um möguleika 

kærunefndar útboðsmála til að lýsa samninga óvirka í tilteknum tilvikum, frávik frá meginreglu 

samningaréttar um að samninga beri að efna. 

Í OIL er tekin afstaða til þess í hvaða tilvikum stjórnsýslulög gildi um opinber innkaup, Skv. 1. 

mgr. 86. gr. OIL gilda fyrirmæli stjórnsýslulaga um rafræna málsmeðferð þegar um er að ræða 
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birtingu rafrænna tilkynninga. Í 108. gr. OIL er lýst meðferð kæru og gagnaöflun og tekið fram 

í 7. mgr. að stjórnsýslulög gildi að öðru leyti um meðferð kærumála. Sömuleiðis gilda ákvæði 

II. kafla stjórnsýslulaga um hæfi sbr. 121. gr. OIL en ekki að öðru leyti um ákvarðanir sem 

teknar eru skv. OIL.  

Þegar um er að ræða útboð á vegum opinberra aðila vega meginreglur stjórnsýsluréttar þungt. 

Ein af grundvallarhugmyndum réttarríkisins er sú að vernda þurfi þegnana í samskiptum við 

stjórnvöld og að allar athafnir opinberra aðila verði að eiga sér lagastoð.27 Lögmætisreglan er 

því mikilvæg meginregla á sviði stjórnsýsluréttar. Aðrar mikilvægar meginreglur á þessu sviði 

eru t.d. meginreglan um góða stjórnsýsluhætti, jafnræðisreglan, meðalhófsreglan, meginreglan 

um leiðbeiningarskyldu stjórnvalds, málshraðareglan, rannsóknarreglan, andmælareglan og 

reglur sem snúa að birtingu upplýsinga. Margar af þessum meginreglum birtast á einn eða annan 

hátt í ákvæðum OIL. Hins vegar eru ýmis ákvæði í lögunum þar sem er vikið er frá 

stjórnsýslulögum, t.d. hvað varðar kærufresti og andmælarétt. Þá telst val tilboðs skv. ákvæðum 

OIL ekki stjórnsýsluákvörðun í skilningi stjórnsýslulaga. 

Þrátt fyrir þær takmarkanir á gildissviði stjórnsýslulaga við opinber innkaup sem lýst er í OIL, 

verður samt að álíta að meginreglur stjórnsýsluréttar gildi um þessar stjórnsýsluathafnir eins og 

aðrar, í það minnsta að því leyti sem álitamál geta risið sem ekki er sérstaklega tekið á í reglum 

OIL. Í áliti umboðsmanns Alþingis UA 19. desember 2018 (9513/2017) segir um þetta: 

Af því sviði sem hér er til umfjöllunar má benda á að almennt hafa einkaaðilar svigrúm til 

að ákveða við hverja þeir semja og hvers efnis samningar þeirra eru á grundvelli 

meginreglu samningaréttar um samningsfrelsi. Svigrúm opinberra aðila er hins vegar 

takmarkaðra því þegar stjórnvöld taka ákvarðanir eða grípa til athafna á grundvelli laga um 

opinber innkaup kunna óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins, lög á sviði opinberra 

innkaupa sem og fjölþjóðlegar skuldbindingar á því sviði sem Ísland hefur undirgengist að 

setja störfum þeirra takmörk. Þannig kann þeim, hvað sem líður gildissviði stjórnsýslulaga, 

að vera skylt að taka tillit til óskráðra reglna sem gilda um starfsemi stjórnvalda, svo sem 

reglna um meðalhóf, jafnræði og málefnalegan grundvöll ákvarðana og athafna, sbr. álit 

mitt frá 31. október 2012 í máli nr. 6340/2011. Á meðal slíkra reglna, sem stjórnvöld þurfa 

að taka tillit til þegar þau taka ákvarðanir eða grípa til athafna á grundvelli laga um opinber 

innkaup, er grundvallarregla íslensks réttar um að stjórnsýslan sé bundin af lögum. Í henni 

felst m.a. að starfsemi stjórnvalda verður að eiga sér viðhlítandi stoð í lögum auk þess sem 

starfsemi þeirra verður að vera í samræmi við lög. 

2.3.5 Önnur tengd lög 

Margvísleg sértæk lög gilda um starfsemi ýmissa opinberra fyrirtækja og geta þær haft þýðingu 

við innkaup viðkomandi aðila eftir atvikum. Hvað varðar umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er 

 
27 Sigurður Líndal. (2007). Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – Réttarheimildir (2. útgáfa). Bls. 56-57. 
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hér t.d. um að ræða raforkulög, orkulög nr. 58/1967, lög nr. 32/2004 um vatnsveitur 

sveitarfélaga, lög nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna, lög nr. 28/2017 um farþega-

flutninga og farmflutninga á landi, lög nr. 98/2019 um póstþjónustu og hafnalög nr. 61/2003.   

Þá eru ótalin gildandi fjárlög á hverjum tíma og fjárhagsáætlanir sveitarfélaga, en ráðstöfunarfé 

opinberra aðila og þar með svigrúm þeirra til innkaupa er bundið við gildandi fjárheimildir. 

Dæmi um áskilnað kaupanda til að hafna tilboðum yfir fyrirliggjandi fjárheimildum má t.d. 

finna í úrskurði kærunefndar útboðsmála 27. júní 2018 (2/2018) í máli Munck Íslandi ehf. gegn 

Ríkiskaupum og Reykjanesbæ, sem er reifaður í kafla 5.4. 

2.4 Meginreglur opinberra innkaupa 

Markmið OIL geta virst illsamræmanleg í einstökum innkaupum þar sem togast geta á annars 

vegar markmið laganna eins og í fyrri lögum að stuðla að hagkvæmni í opinberum rekstri og 

hins vegar markmið um að tryggja jafnræði fyrirtækja og efla nýsköpun, þróun og virka 

samkeppni. Sér í lagi þar sem síðarnefndu markmiðin eru nýlega tilkomin í íslenskan rétt hvað 

varðar opinber innkaup, en þeim er gert mjög hátt undir höfði í útboðs- og veitutilskipununum 

sem endurspeglast jafnframt í OIL og veitureglugerðinni. Markmið þessi eru efnislega 

samhljóða í báðum tilskipununum og birtast í 1. gr. bæði OIL og veitureglugerðarinnar. Þegar 

til lengri tíma er litið er þó rökrétt að álykta að síðarnefndu markmiðin sem byggja m.a. á 

fjórfrelsisákvæðunum stuðli einmitt að hagkvæmari innkaupum opinberra aðila, sérstaklega 

m.t.t. aukinnar nýsköpunar og aukinnar samkeppni sem leiðir af sér meiri gæði og lægra verð. 

Meginreglur um opinber innkaup styðja þessi markmið en þær er að finna í 18. og 24. gr. 

útboðstilskipunarinnar og 15. gr. OIL, þ.e. bann við mismunun og skylda til að gæta jafnræðis, 

gagnsæis og meðalhófs gagnvart bjóðendum. Samhljóða ákvæði eru í 36. og 42. gr. 

veitutilskipunarinnar og í 40. gr. veitureglugerðarinnar. Meginreglur þessar eru mikilvægar við 

túlkun laganna og fela í sér viðbótarskyldur umfram það sem er beinlínis kveðið á um í 

ákvæðum innkaupatilskipananna, eru almennt ófrávíkjanlegar og hafa ítrekað verið staðfestar í 

dómaframkvæmd.28  

 
28 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 613. 
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2.4.1 Jafnræði 

Í jafnræðisreglunni felast tvö meginatriði, annars vegar hverjir eru í sambærilegri stöðu og 

hverjir ekki og hins vegar hvort málefnalegar forsendur séu fyrir því að mál þeirra hljóti 

ósambærilega meðferð. Evrópudómstóllinn kemst svo að orði um jafnræðisregluna í lauslegri 

þýðingu höfundar í EBD, mál C-21/03 og C-34/03, ECR 2005, bls. I-1559 (Fabricom), að 

meðferð sambærilegra aðstæðna megi ekki vera mismunandi og að meðferð mismunandi 

aðstæðna megi ekki vera sambærileg, nema hægt sé með hlutlægum hætti að réttlæta slíka 

meðferð.29 

Segja má að jafnræðisreglan í 15. gr. OIL og 40. gr. veitureglugerðarinnar gangi sem rauður 

þráður í gegn um lögin og veitureglugerðina og birtist beint eða óbeint í fjölmörgum ákvæðum 

þeirra. Jafnræðisreglan var fyrst orðuð í dómi Evrópudómstólsins EBD, máli C-243/89, ECR 

1993, bls. I-3353 (Commission v Denmark), þar sem segir í gr. 33 að sú meginregla sé í innsta 

kjarna tilskipunarinnar, þrátt fyrir að hún hafi sem slík ekki verið tilgreind í texta þágildandi 

útboðstilskipunar.30 Hér er ekki eingöngu átt við jafnræði innlendra og erlendra fyrirtækja 

heldur einnig innlendra fyrirtækja innbyrðis. Jafnræðisreglan á að tryggja virka samkeppni sem 

er ætlað að skila aukinni hagkvæmni í innkaupum. Á grundvelli jafnræðisreglunnar eiga öll 

fyrirtæki að hafa jafna möguleika á að skila tilboðum með því að sömu reglur gildi um þau öll 

og að þau hafi jafnan aðgang að upplýsingum sem varða innkaupin. Jafnræðisreglan krefst þess 

að hlutlægar og málefnalegar ástæður liggi að baki hæfisskilyrðum og valforsendum og ekki er 

t.a.m. heimilt að setja skilyrði um að vara sé framleidd á ákveðnum stað eða bjóðandi hafi 

aðsetur á tilteknu svæði, nema fyrir því liggi málefnalegar ástæður sem tengjast efni 

samningsins eða fyrir liggi lögvarin heimild eða kröfur að öðru leyti. Jafnræðisreglan leyfir 

ekki mismunandi tímafresti tilboða milli bjóðenda eða að bjóðanda sé leyft að bæta við eða 

breyta tilboði sínu eftir á nema öllum bjóðendum sé gefið sama tækifæri og ekki er heimilt að 

taka tilboði sem víkur frá þeim skilyrðum sem sett eru í útboðssögnum.31  

Fjallað er um tilboð sem víkur frá skilyrðum útboðsgagna í úrskurði kærunefndar útboðsmála 

18. febrúar 2020 (25/2019) í máli Öryggismiðstöðvar Íslands hf. gegn Ríkiskaupum og 

 
29 „...comparable situations must not be treated differently and that different situations must not be treated in the 

same way unless such treatment is objectively justified“ 
30 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 614. 
31 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 614-616. 
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Sjúkratryggingum Íslands vegna kaupa á sjúkrabifreiðum. Tilboð kæranda uppfyllti ekki 

óundanþægar kröfur útboðsgagna og var hafnað af þeim sökum. Eftir opnun tilboða bauðst 

kærandi til að útfæra tilboðið þannig að það uppfyllti kröfurnar. Kærunefndin taldi að slík 

ráðstöfun fæli í sér brot á jafnræði og breytingu á grundvallarþáttum og því hefði varnaraðila 

verið rétt að hafna tilboði kæranda. 

Jafnræðisreglan kemur ekki í veg fyrir að val tilboða geti að einhverju leyti ráðist af 

mismunandi hæfi bjóðenda, t.d. hvað varðar reynslu eða staðsetningu, eða atriðum sem varða 

félagslega eða umhverfislega þætti sem skilgreindir eru í útboði, svo framarlega sem þessi atriði 

hafa þýðingu varðandi gæði eða efnahagslega útkomu vörunnar, verksins eða þjónustunnar sem 

veitt er.32 

Dæmi um óheimila kröfu um staðsetningu þjónustu sem braut gegn jafnræði má t.d. finna í 

úrskurði kærunefndar útboðsmála 18. febrúar 2019 (28/2019) í máli Vátryggingarfélags 

Íslands hf. gegn Borgarbyggð. Sveitarfélagið óskaði tilboða í vátryggingaþjónustu fyrir 

sveitarfélagið og tengda aðila og meðal skilyrða útboðsins var að vátryggingafélagið væri með, 

eða myndi innan tiltekins frests setja upp, starfstöð í sveitarfélaginu með þeim rökstuðningi að 

þeir sem þyrftu á þjónustu tryggingafélags að halda, þ.m.t. íbúar sveitarfélagsins hefðu með því 

góðan og persónulegan aðgang að þjónustunni. Kærunefndin taldi að hér væri ekki um 

málefnalega kröfu að ræða, enda lyti fyrirhugaður samningur ekki að viðskiptum íbúa sveitar-

félagsins við tryggingafélagið heldur sveitarfélagsins sjálfs og væri krafan því ekki nauðsynleg 

til að ná fram markmiðum samningsins. Varnaraðila var því gert að fella þessa kröfu niður.   

Í 3. málsl. 1. mgr. 15. gr. OIL er lögð áhersla á að hagsmunaárekstrar megi ekki vera í 

innkaupaferli, enda geti það raskað jafnræði bjóðenda. Í þessu felst m.a. krafa um að starfsfólk 

innkaupaaðila eða aðrir aðilar sem sjá um mat tilboða og ákvörðun um við hvern skuli semja 

skuli vera óháð öllum bjóðendum og hlutlaust í afstöðu sinni til þeirra. Leiðir þetta einnig af 

hæfisreglum stjórnsýslulaga þar sem samningamönnum er ekki heimilt við samningagerð að 

nota sér aðstöðu sína,33 eða að beita valdníðslu á þann hátt að þeir láti óvild eða vináttu í garð 

tiltekins bjóðanda eða persónulegar óskir hafa áhrif á gerðir sínar.34 Einnig mega matsaðilar 

ekki hafa beina eða óbeina fjárhagslega eða persónulega hagsmuni af niðurstöðu 

 
32 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 617-618. 
33 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Bls. 194-195. 
34 Ástráður Haraldsson. (1991). Um forsendur stjórnsýsluathafna, fyrri hluti. Bls. 135. 
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innkaupaferlisins. Atriði af þessu tagi eru til þess fallin að valda vanhæfi viðkomandi matsaðila 

og raska jafnræði. Á sama hátt verða útboðsgögn að vera þannig útbúin að ekki séu í þeim af 

ásetningi ómálefnalegar hindranir þannig að þau séu sniðin að tilteknum bjóðanda eða til þess 

fallin að útiloka tiltekinn bjóðanda.35  

2.4.2 Bann við mismunun 

Meginreglan um bann við mismunun í 15. gr. OIL og 40. gr. veitureglugerðarinnar hnykkir á 

því að óheimilt sé að mismuna bjóðendum eftir þjóðerni, t.d. á þann hátt að innlendum 

bjóðendum sé á beinan eða óbeinan hátt gert hátt undir höfði á kostnað bjóðenda frá öðrum 

löndum innri markaðarins. Óbein mismunun gæti m.a. verið sett fram í skilyrðum, hæfiskröfum 

eða valforsendum útboðsgagna á þann hátt að erfitt sé fyrir aðra en innlenda bjóðendur að 

standast þær. Þessarar meginreglu er sérstaklega getið í 1. gr. aðfararorða útboðs-

tilskipunarinnar þar sem vísað er til meginreglna TFEU sem endurspeglast eigi í útboðs-

tilskipuninni. Álitamál er hvort líta eigi á þessa reglu sem sjálfstæða meginreglu eða sem hluta 

af eða nánari útfærslu á meginreglunni um jafnræði bjóðenda.36 

Evrópudómstóllinn tók afdráttarlausa afstöðu í EBD, máli C-243/89, ECR 1993, bls. I-3353 

(Commission v Denmark) í máli af þessu tagi. Málið sem var til umfjöllunar laut að byggingu 

brúar og annarra umferðarmannvirkja yfir Stórabelti. Eitt af skilyrðum útboðsins var að við 

verkið skyldi að eins miklu leyti og mögulegt væri nota danskt efni og vinnuafl. Dómstóllinn 

taldi það skýlaust brot á meginreglunni um bann við mismunun og jafna meðferð bjóðenda.  

2.4.3 Gagnsæi 

Meginreglan um gagnsæi í 15. gr. OIL og 40. gr. veitureglugerðarinnar er mikilvæg til að styðja 

jafnræði og virka samkeppni bjóðenda, enda erfitt að meta hvort farið hefur verið að lögum og 

reglum ef innkaupaferlið er ógagnsætt. Gagnsæi er til hagsbóta bæði fyrir kaupanda, til að sýna 

fram á að hann hafi fylgt settum reglum og fyrir bjóðendur sem eiga að fá jöfn tækifæri. Eins 

og fram kemur í 126. gr. aðfararorða útboðstilskipunarinnar er meginreglan um gagnsæi í 

lykilhlutverki til að koma í veg fyrir spillingu og tryggja skilvirkni og traust innkaupaferli. Öll 

ákvarðanataka í innkaupaferlinu verður að vera gagnsæ af þessum sökum. Auk þess hvetur 

 
35 Frumvarp til laga um opinber innkaup., þskj. 1093, 665. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/145/s/1093.html. Sótt á vefinn 26.01.2020. 
36 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 621. 
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aukið gagnsæi til aukinnar samkeppni. Því fleiri sem vita um fyrirhuguð innkaup, því fleiri eru 

líklegir til að keppa um innkaupin, sem skilar sér með aukinni kostnaðarhagkvæmni 

kaupanda.37 

Gagnsæi kemur víða við í útboðstilskipuninni og OIL en Sue Arrowsmith lagaprófessor sem 

hefur sérhæft sig í löggjöf um opinber innkaup, telur að í reglunni felist fjórir 

grundvallarþættir:38 

a) Skylda til að auglýsa útboð í þeim tilgangi að allir áhugasamir bjóðendur geti haft 

vitneskju um fyrirhuguð innkaup.  

b) Áhugasamir bjóðendur geti kynnt sér reglur innkaupaferilsins. Annars vegar gerð 

innkaupaferilsins, þ.e. hvort um sé að ræða opið eða lokað útboð eða aðra tiltekna gerð 

innkaupaferils. Hins vegar hverjar séu hæfis- og valforsendur innkaupaferilsins ásamt 

öðrum sérstökum reglum eða kröfum. 

c) Reglur um mat tilboða liggi fyrir frá upphafi, þær séu hlutlægar og ekki til þess fallnar 

að hægt sé að beita geðþóttaákvörðunum við val bjóðenda eða mismuna þeim á annan 

hátt. 

d) Unnt sé að sannreyna og tryggja að reglum innkaupaferilsins hafi verið framfylgt. 

Evrópudómstóllinn fjallar m.a. um gagnsæi í EBD, máli C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745 

(Teleaustria and Telefonadress) þar sem dómurinn tekur fram í lokaorðum sínum að 

samningsyfirvaldi sé skylt að auglýsa útboð á þann hátt að mögulegum bjóðendum sé kunnugt 

um innkaupin. Til að tryggja að reglur innkaupaferilsins og reglur um mat tilboða séu 

gagnsæjar, er nauðsynlegt að þær komi fram með skýrum hætti í birtum auglýsingum eða 

innkaupagögnunum sjálfum, þannig að bjóðendur geti gert sér ljósa grein fyrir hverjar kröfurnar 

eru og hver staða þeirra er með tilliti til krafnanna áður en þeir skila tilboði.39 Þetta kemur t.d. 

vel fram í dómi Evrópudómstólsins EBD, mál C-331/04, ECR 2005, bls. I-10109 (ATI EAC and 

Others), þar sem kaupandi breytti valforsendum eftir að tilboðum var skilað en þó áður en þau 

voru opnuð, á þann hátt að gefa tilteknum undirvalforsendum ákveðið vægi sem ekki hafði 

verið útskýrt í útboðsgögnum. Samkvæmt dómnum var ólögmætt og braut gegn meginreglum 

 
37 Bovis, C. (2015). EU public procurement law. Bls. 222. 
38 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 164-168. 
39 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 623. 
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um gagnsæi og jafnræði að upplýsa ekki fyrirfram um atriði sem gætu haft áhrif á undirbúning 

og framsetningu bjóðenda á tilboðum sínum. 

Matsreglur þurfa að vera nákvæmar og skýrar til að uppfylla meginregluna um gagnsæi og taka 

þarf sérstaklega fram að um matsreglur sé að ræða, auk þess sem þær þurfa að vera þannig úr 

garði gerðar að innkaupaaðili geti í raun beitt þeim með hlutlægum hætti.40 Með hlutlægu mati 

er þá átt við að hægt sé að setja einhvers konar mælikvarða á viðkomandi valforsendu. 

Fjölmargir dómar og úrskurðir fjalla um hlutlægni matsforsendna og mikilvægi þess að 

matsreglur séu gagnsæjar. Svo dæmi sé tekið segir í úrskurði kærunefndar útboðsmála 2. júlí 

2019 (1/2019) í máli Sanmar denizcilik makina ve ticaret a.s. gegn Faxaflóahöfnum sf.: 

Kaupendum er almennt játað nokkuð svigrúm við ákvörðun um það hvaða forsendur þeir 

leggja til grundvallar mati á tilboðum. Hins vegar er sú skylda lögð á kaupendur að þeir 

tilgreini með eins nákvæmum hætti og unnt er hvaða forsendur verða lagðar til grundvallar. 

Forsendurnar eiga að vera hlutlægar og tengjast efnahagslegri hagkvæmni með einhverjum 

hætti en mega aldrei vera svo matskenndar að kaupanda séu í raun og veru engar skorður 

settar við mat tilboða. Er það nauðsynlegt til að takmarka vald þeirra til að túlka tilboðin 

eftir eigin höfði eftir að tilboð hafa verið opnuð og er það jafnframt í samræmi við 

meginreglur útboðsréttar um gegnsæi og jafnræði bjóðenda, sbr. 1. og 15. gr. laga um 

opinber innkaup. Eiga bjóðendur þannig að geta áttað sig á því fyrir fram hvernig staðið 

verður að mati á hagkvæmasta tilboði og hagað boðum sínum í samræmi við það. 

Skjalfest og rekjanleg samskipti í innkaupaferlinum eru nauðsynlegur hluti af gagnsæi til að 

unnt sé að sannreyna að reglum ferilsins hafi verið fylgt og sömuleiðis lögbundinn fimm til tíu 

daga biðtími frá því að kaupandi tilkynnir öllum bjóðendum um fyrirhugaða töku tilboðs 

tiltekins bjóðanda þar til að honum er heimilt að ganga til samninga við þann aðila, sbr. 86. gr. 

OIL. Sá biðtími gefur öðrum bjóðendum færi á að skoða matsgögnin og meta hvort þeir telji á 

sér brotið, þannig að þeir geti lagt fram kæru ef ástæða er til áður en gengið er frá samningi. 

2.4.4 Meðalhóf 

Meginreglan um meðalhóf í 15. gr. OIL og 40. gr. veitureglugerðarinnar felur í sér að 

innkaupaaðili megi ekki gera ríkari kröfur til bjóðenda en nauðsynlegt er vegna innkaupanna. 

Kröfurnar verða að vera málefnalegar og tengjast efni samningsins. Því skiptir máli að skoða 

eðli og umfang samningsins og mikilvægi viðkomandi kröfu varðandi útkomu samningsins. 

Ekki má gera það ríkar kröfur að þær séu í raun sniðnar að tilteknum bjóðanda eða leiði á annan 

hátt til ólögmætra hindrana svo sem m.t.t. EES-samningsins eða samkeppnislaga nr. 44/2005. 

 
40 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 626-627. 
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Sömuleiðis er ekki heimilt að útiloka sjálfkrafa aðila frá innkaupum sem hafa á einhvern hátt 

komið að undirbúningi innkaupanna t.d. í ráðgjafahlutverki, nema sýnt sé fram á að þátttaka 

hans sé til þess fallin að raska jafnræði eða samkeppni. Þá þarf hins vegar að gera ráðstafanir 

til að aðkoma hans raski ekki samkeppni sbr. 46. gr. OIL og 60. gr. veitureglugerðarinnar, t.a.m. 

með því að veita öðrum bjóðendum auknar upplýsingar eða með því að lengja tilboðsfrest. 

Meðalhófsreglan á með þeim hætti að koma í veg fyrir að bjóðendum sé mismunað eða 

samkeppni raskað.41 

Meðalhófsreglan er jafnframt ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar og stjórnskipunarréttar 

sem ætlað er að takmarka frjálst mat stjórnvalda. Það leiðir af reglunni að ef um fleiri en eitt 

úrræði er að ræða til að ná sama markmiði skal jafnan velja það vægasta. Sömuleiðis að gæta 

þarf hófs við beitingu úrræða miðað við þá hagsmuni sem um er að tefla.42 

Í máli Willis Nordic Aviation gegn Ríkiskaupum sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 5. mars 

2008 (1/2008) vegna kaupa á tryggingum fyrir Landhelgisgæsluna, háttaði svo til að tilboði 

kæranda sem átti lægsta tilboð, var hafnað á þeim forsendum að hann hafði skilað inn með 

tilboði sínu gögnum á sænsku frá sænskum yfirvöldum um starfsréttindi o.fl., á meðan 

útboðsgögn gerðu kröfu til þess að tilboðið og öll gögn með þeim skyldu vera annað hvort á 

íslensku eða ensku. Úrskurðarnefndin taldi kærða skaðabótaskyldan þar sem honum hafi verið 

óheimilt að hafna tilboði kæranda á þessum forsendum, enda hefði kærða verið í lófa lagið að 

óska eftir íslenskri eða enskri þýðingu á skjölunum eftir opnun tilboða og hefði það ekki falið í 

sér röskun á jafnræði bjóðenda. Þótt meðalhófsreglunnar sé ekki sérstaklega getið í þessum 

úrskurði er þó ljóst af efni hans að hún liggur einnig til grundvallar úrskurðinum. 

Eitt af markmiðum útboðstilskipunarinnar er að gera litlum og meðalstórum fyrirtækjum 

auðveldara að taka þátt í opinberum innkaupaferlum 43  og er meðalhófsreglan í því tilliti 

sérstaklega mikilvæg. Með hliðsjón af því er t.a.m. ekki heimilt að jafnaði að gera kröfu um að 

ársvelta bjóðanda nemi meira en tvöfaldri fjárhæð kostnaðaráætlunar samnings, nema sérstakar 

 
41 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 628  

og Bovis, C. (2015). EU public procurement law. Bls. 290-291. 
42 Björg Thorarensen. (2019). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (2. útgáfa). Bls. 55. 
43 Frumvarp til laga um opinber innkaup., þskj. 1093, 665. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/145/s/1093.html. Sótt á vefinn 26.01.2020.  

Í athugasemdum með frumvarpinu kemur víða fram að því sé ætlað að auðvelda litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum þátttöku í opinberum innkaupum, m.a. í IV. kafla athugasemda um meginefni frumvarpsins, þótt það 

birtist ekki berum orðum í markmiðsgrein laganna. 

https://www.althingi.is/altext/145/s/1093.html.%20Sótt%20á%20vefinn%2026.01.2020
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málefnalegar ástæður geti réttlætt það og þarf þá kaupandi að gera grein fyrir þeim ástæðum í 

útboðsgögnum sbr. 2. mgr. 71. gr. OIL og 2. mgr. 82. gr. veitureglugerðarinnar. 

Í máli Íslenskrar orkumiðlunar ehf. gegn Veitum ohf., Orkuveitu Reykjavíkur – Vatns- og 

fráveitu sf. og Orku náttúrunnar ohf. sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 25. mars 2020 

(33/2019), var deilt um hvort fjárhagslegar kröfur kærða í útboði fyrir kaup á raforku hafi verið 

lögmætar m.t.t. meginreglna um meðalhóf og jafnræði. Gerð var krafa um að lánshæfismat 

bjóðenda væri í flokki 1 – 4 og lágmarksmeðalársvelta áranna 2016 – 2018 ekki undir 500 

milljónum króna. Tveimur dögum fyrir auglýstan skilafrest tilboða var lánshæfismatskrafan 

felld út en í staðinn skyldi eiginfjárhlutfall nema að lágmarki 30%. Síðar sama dag var þeirri 

kröfu breytt í 40%. Kærandi, sem er nýlegt fyrirtæki á raforkumarkaðnum, átti lægsta tilboð 

upp á rúmar 207 milljónir króna. Því tilboði var hafnað á þeim forsendum að hann uppfyllti 

ekki framangreind skilyrði. Fram kom í málinu að kærandi hafi ekki getað sýnt fram á 

lágmarksveltu á árinu 2016, enda hóf hann ekki rekstur fyrr en á miðju ári 2017, hann hafi hins 

vegar sýnt fram á nauðsynlegan fjárhagslegan styrk með nýrri veltutölum. Taldi kærandi 

jafnframt að krafa um 40% eiginfjárhlutfall væri bæði ómálefnaleg og svo seint fram komin að 

hún væri til þess fallin að raska jafnræði bjóðenda. Úrskurður kærunefndarinnar var á þann veg 

að kæranda hafi undir þessum kringumstæðum verið heimilt að sýna fram á fjárhagslega stöðu 

sína með öðrum hætti, sem hann hafi gert á fullnægjandi hátt og að breyting sú sem gerð var á 

kröfum kærða tveimur dögum fyrir opnun tilboða hafi verið það veruleg að hún hafi brotið gegn 

meginreglum útboðsréttar um jafnræði, gagnsæi og meðalhóf auk þess sem breytingin hafi 

gengið lengra en nauðsynlegt var m.t.t. efnis samningsins. Ákvörðun kærða um að hafna tilboði 

kæranda og ganga til samninga við lægstbjóðanda var því felld úr gildi. 

2.5 Gildissvið laganna 

OIL gilda um innkaup opinberra aðila á vörum, þjónustu og verkum eins og nánar er skilgreint 

í I. kafla laganna. 

2.5.1 Almennt 

Í 1. mgr. 3. gr. OIL er kveðið á um að lögin taki til ríkis og sveitarfélaga, svo og stofnana þeirra 

og annarra opinberra aðila eða samtaka þessara aðila. Aðili telst opinber skv. 2. mgr. sömu 

greinar „...ef hann getur borið réttindi og skyldur að lögum og sérstaklega hefur verið stofnað 

til hans í því skyni að þjóna almannahagsmunum, enda reki hann ekki starfsemi sem jafnað 
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verður til starfsemi einkaaðila, svo sem á sviði viðskipta eða iðnaðar.“ Auk þess þarf a.m.k. eitt 

eftirfarandi þriggja skilyrða að vera uppfyllt:  

a) að lágmark 50% rekstrar aðilans sé fjármagnaður af ríki, sveitarfélagi, stofnunum þeirra 

eða öðrum opinberum aðila,  

b) að hann lúti yfirstjórn fyrrgreindra aðila, 

c) að meiri hluti stjórnar hans sé skipaður fyrrgreindum aðilum. 

Lögin gilda um verk-, vöru- og þjónustusamninga sem þeir aðilar gera sem lögin taka til, sbr. 

4. gr. OIL. Innkaupin eru útboðsskyld ef þau nema hærri fjárhæð en tilgreind er í 1. mgr. 23. 

gr. laganna og skal jafnframt bjóða þau út á Evrópska efnahagssvæðinu ef þau eru yfir 

viðmiðunarfjárhæðum sem birtar eru í reglugerð þar um sbr. 4. mgr. sömu greinar og núgildandi 

reglugerð nr. 260/2020. 

Tilteknir samningar opinberra aðila eru undanþegnir gildissviði OIL að hluta til eða að öllu 

leyti og eru þeir tilgreindir í 7. – 14. gr. laganna. Þessar undanþágur eru að mestu leyti 

sambærilegar við undanþágur í veitureglugerðinni sbr. umfjöllun í kafla 3.4.6. 

2.5.2 Veitufyrirtæki  

Veitufyrirtæki, ásamt aðilum sem annast flutninga og póstþjónustu geta uppfyllt 

skilgreininguna í 3. gr. OIL um að teljast opinberir aðilar, en eru samt sem áður að mestu leyti 

undanþegnir gildissviði OIL, sbr. 9. gr. laganna ef innkaupin eru vegna reksturs vatnsveitu, 

orkuveitu, flutninga eða póstþjónustu. Þó gilda ákvæði kafla XI og XII um alla samninga 

þessara aðila sem eru yfir viðmiðunarfjárhæðum veitureglugerðarinnar með síðari breytingum 

sem sett var með heimild í 9. gr. OIL. Núgildandi fjárhæðir er að finna í reglugerð nr. 261/2020. 

XI. kafli OIL fjallar um kærunefnd útboðsmála og úrræði bjóðenda vegna meintra brota á OIL 

og reglum settum skv. þeim og XII. kafli fjallar um gildi samninga, óvirkni, önnur viðurlög og 

skaðabætur skv. lögunum. Að öðru leyti gildir veitureglugerðin um innkaup þessara aðila þegar 

innkaupin eru vegna framangreindrar starfsemi.  

Innkaup þessara aðila sem eru ekki vegna framangreindrar starfsemi, falla undir OIL séu 

skilyrði 3. gr. laganna uppfyllt um að þeir teljist opinberir aðilar. 
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2.5.3 Bjóðendur 

Bjóðendur sem njóta réttar skv. 16. gr. OIL eru fyrirtæki með staðfestu í ríkjum Evrópska 

efnahagssvæðisins þ.e. í ESB-ríkjum og EFTA-ríkjum.  

Fyrirtæki í öðrum ríkjum sem íslenska ríkið hefur gert milliríkjasamninga við sem tryggir þeim 

slík réttindi njóta einnig sama réttar. Ísland er aðili að samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 

(e. World Trade Organization, hér eftir WTO) um opinber innkaup (e. The Agreement on 

Government Procurement, hér eftir GPA) og njóta aðildarríki þess samnings einnig réttar skv. 

OIL, sbr. reglugerð 260/2020 sem sett var á grundvelli heimildar í 122. gr. OIL. 

Í dag eru 19 ríki að Íslandi meðtöldu, aðilar að GPA auk allra 27 ríkja ESB og Bretlands eða 

samtals 48 ríki. Auk ESB aðildarríkjanna, Bretlands og Íslands eru þetta eftirtalin ríki: Armenía, 

Ástralía, Kanada, Hong Kong, Ísrael, Japan, Suður-Kórea, Liechtenstein, Moldavía, 

Svartfjallaland, Arúba, Nýja-Sjáland, Noregur, Singapúr, Sviss, Taípei, Úkraína og Bandaríkin. 

Fyrirtæki með staðfestu í þessum ríkjum mega því taka þátt í opinberum útboðum á Íslandi á 

grundvelli OIL og veitureglugerðarinnar. 

2.6 Samantekt 

Íslenskar reglur um opinber innkaup tóku stakkaskiptum eftir tilkomu EES-samningsins sem 

tók gildi 1. janúar 1994. Til að uppfylla skuldbindingar Íslands að þjóðarrétti, þurfti að aðlaga 

löggjöfina að regluverki ESB um opinber innkaup sem eru í veigamiklum atriðum gjörólíkar 

þeim reglum sem hér giltu áður, einkum varðandi réttindi bjóðenda og kröfur um að opinber 

innkaup fylgi meginreglum um jafnræði, bann við mismunun, gagnsæi og meðalhóf. Val 

tilboða sem áður einskorðaðist að mestu við hagkvæmni rekstrar hins opinbera getur því í dag 

grundvallast á mun fleiri atriðum heldur en einvörðungu hagkvæmni einstakra innkaupa. 

Langtímasjónarmið um virka samkeppni og nýsköpun er ætlað að stuðla að heilbrigðu 

markaðsumhverfi og hagkvæmni innkaupa til lengri tíma litið. 

Við skýringu og túlkun laganna, sem byggja í dag aðallega á tilskipunum ESB er því 

nauðsynlegt að taka mið af dómum Evrópudómstólsins. Tilgangur, markmið og meginreglur 

þær sem hefur verið lýst í þessum kafla gilda jafnt um innkaup sem heyra undir OIL og 

veitureglugerðina. 



 

 

 27 

3 Veitureglugerðin - reglugerð nr. 340/2017 með síðari breytingum 

Núgildandi veitutilskipun var efnislega innleidd í íslenskan rétt með veitureglugerðinni nr. 

340/2017 á grundvelli heimildar í 2. mgr. 9. gr. OIL og tók í aðalatriðum gildi í apríl 2017. 

Veitureglugerðin leysti af hólmi eldri reglugerð nr. 755/2007 sem hafði verið sett til 

innleiðingar á eldri veitutilskipun nr. 2004/17/EB á grundvelli heimildar í 3. mgr. 7. gr. laga nr. 

84/2007. Á undan henni gilti fyrsta íslenska veitureglugerðin nr. 705/2001 sem sett var með 

heimild í 2. mgr. 6. gr. laga nr. 94/2001 til innleiðingar á tilskipun ráðsins nr. 93/38/EBE með 

breytingum sbr. tilskipun nr. 98/4/EB, en eins og áður hefur komið fram voru lög nr. 94/2001 

sett í kjölfar heildarendurskoðunar á lögum um opinber útboð með hliðsjón af þeim reglum sem 

Ísland skuldbatt sig upptöku á eftir samþykkt EES-samningsins. 

3.1 Veitutilskipunin 2014/25/ESB 

Í aðildarríkjum ESB hafa veitufyrirtæki ýmist verið í einkaeigu eða opinberri eigu og voru þau 

því framan af undanskilin tilskipunum um opinber innkaup, þar til tilskipun ráðsins 

90/531/EBE frá 17. september 1990 felldi innkaup þessara aðila undir sambærilegar reglur og 

giltu um opinber innkaup, þó með meira frjálsræði hvað varðaði val á útboðsaðferðum.44 Síðan 

þá hafa innkaup veitufyrirtækja hjá aðildarríkjum ESB verið háð tilskipunum ESB þar um og 

er núgildandi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um 

innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu.  

Veitutilskipunin er afar áþekk útboðstilskipuninni hvað varðar uppbyggingu og efnisinnihald, 

en reglur útboðstilskipunarinnar eru þó í ýmsum tilvikum strangari og ítarlegri. Veitutilskipunin 

er því heldur sveigjanlegri og er það réttlætt á þeim grundvelli að aukin einkavæðing á þessu 

sviði leiði sjálfkrafa til virkari samkeppni og því sé ekki þörf á eins ströngum reglum og hvað 

varðar almenn opinber innkaup.45 

Eins og fram kemur í inngangi ritgerðarinnar og heiti tilskipunarinnar gildir veitutilskipunin 

einnig um flutninga og póstþjónustu en ekki er fjallað sérstaklega um þá starfsemi í ritgerðinni. 

 
44 Alþingistíðindi, 2000-2001 A, þskj. nr. 1048, bls. 4511-4512  

og SIGMA. (2016). Public Procurement. Procurement by Utilities: Brief 16. Bls. 2. 
45 Bovis, C. (2015). EU public procurement law. Bls. 266. 
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3.2 Sérstaða rafveitufyrirtækja 

Í kjölfar samþykktar EES-samningsins urðu veigamiklar breytingar á starfsemi og 

rekstrarfyrirkomulagi rafveitufyrirtækja á Íslandi. Aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu 

og síðar innleiðing orkutilskipana ESB í íslenskan rétt leiddi til aukinnar einkavæðingar á þessu 

sviði og þar með breytinga á rekstrarumhverfi rafveitufyrirtækja. Þessar breytingar má einkum 

rekja til þróunar orkustefnu ESB.  

Markmið orkutilskipana ESB lúta m.a. að frjálsri og óheftri samkeppnisstarfsemi þeirra 

fyrirtækja sem sinna framleiðslu og sölu raforku þannig að þau þjóni sem best fjórfrelsis-

ákvæðum TFEU og markmiðum um innri raforkumarkað. 

Núgildandi raforkulög voru sett árið 2003 til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

96/92/EB frá 19. desember 1996 um sameiginlegar reglur um innri markað á sviði raforku (hér 

eftir orkutilskipun 1), sem markaði upphaf innri markaðar ESB um raforku. Hluti af 

meginmarkmiðum tilskipunarinnar var afnám einkaréttar framleiðslufyrirtækja raforku og að 

koma á samkeppni á raforkumarkaðnum með hliðsjón af fjórfrelsisákvæðum TFEU til að koma 

á innri markaði fyrir orku. Jafnframt að aðskilja frá bókhaldslegu sjónarmiði séð, 

sérleyfisstarfsemi raforku frá samkeppnisstarfsemi og opna aðgang þriðju aðila að flutnings- 

og dreifikerfum raforku. Í 3. kafla orkutilskipunar 1, þar sem fjallað er um vinnslu rafmagns, 

segir að hvort sem ríki kjósi að nota útboðsfyrirkomulag eða leyfisveitingar þegar ný orkuver 

eru reist, þurfi báðar aðferðirnar að byggja á hlutlægum og gagnsæjum skilyrðum án 

mismununar. Þessi sjónarmið endurspeglast í 5. gr. raforkulaga eins og skýrt kemur fram í 

athugasemdum um þá grein með frumvarpi laganna.46  

Raforkulögin hafa síðan verið aðlöguð að breyttum tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins á 

þessu sviði. Árið 2008 var raforkulögum breytt með breytingalögum nr. 58/2008 vegna 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB (hér eftir orkutilskipun 2) sem felldi 

orkutilskipun 1 úr gildi og sem var ætlað að skapa virkan og samkeppnishæfan innri markað 

með rafmagn m.a. með því að veita notendum frjálst val um raforkusala og aðskilja lagalega og 

stjórnunarlega sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi raforkufyrirtækja. Áður en orkutilskipun 2 

var innleidd í íslenskan rétt voru íslensk veitufyrirtæki að öllu leyti í eigu ríkis og sveitarfélaga, 

ýmist sem stofnanir með sértekjur eða fyrirtæki í eigu opinberra aðila og störfuðu á grundvelli 

 
46 Alþingistíðindi, 2002-2003 A, þskj. nr. 700, bls. 2953-2954. 
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sérlaga. Sú breyting sem leiddi af orkutilskipun 2 hafði í för með sér að stofnuð voru 

rekstrarlega aðskilin raforkufyrirtæki sem sinntu annað hvort sérleyfisstarfsemi, þ.e. dreifingu 

eða flutningi rafmagns eða samkeppnisstarfsemi, þ.e. framleiðslu eða sölu raforku. Við það 

opnaðist möguleiki á aukinni einkavæðingu veitufyrirtækja, einkum þeirra síðarnefndu sem 

ekki störfuðu á grundvelli sérleyfis, þar sem engar kvaðir eru í raforkulögum um að þau 

fyrirtæki þurfi að einhverju leyti að vera í opinberri eigu.  

Síðast á árinu 2019 var raforkulögum breytt til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/72/EB (orkutilskipun 3) sem felldi orkutilskipun 2 úr gildi og sem ætlað er að 

bæta og auka samkeppni um framleiðslu og sölu raforku og virkni sameiginlega innri 

markaðarins með aukinni samræmingu reglna, auknu og miðstýrðara eftirliti og enn frekari 

aðgreiningu eignarhalds rafveitufyrirtækja. Jafnframt er markmið orkutilskipunar 3 að ryðja úr 

vegi hindrunum á raforkuviðskiptum yfir landamæri. Ákvæði um veitingu virkjanaleyfis hafa 

þó ekki efnislega breyst og sama skipting er á sérleyfis- og samkeppnisstarfsemi. 

Enn eru flest íslensk veitufyrirtæki að mestu eða öllu leyti í eigu opinberra aðila, en engar kvaðir 

eru lengur um opinbert eignarhald þessara fyrirtækja, nema þeirra sem rekin eru á grundvelli 

sérleyfis þar sem opinbert eignarhald þarf að nema meirihluta skv. 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 14. 

gr. raforkulaga. Þegar veitufyrirtæki eru hins vegar í einkaeigu og starfa í fullri samkeppni, á 

veitureglugerðin ekki við um þeirra innkaup, sbr. umfjöllun í kafla 3.4.1.1. 

3.3 Tilgangur og markmið veitutilskipunar og veitureglugerðar 

Veitufyrirtæki sinna mikilvægri almannaþjónustu, sem er að hluta til veitt af aðilum í opinberri 

eigu og að hluta til og í vaxandi mæli, af aðilum í einkaeigu á samkeppnismarkaði. Ástæða þess 

að ESB telur nauðsynlegt að veitutilskipunin nái einnig til einkaaðila á þessu sviði er einkum 

sú að samkeppni á sviðinu er ekki að öllu leyti frjáls, enda er hún háð ýmsum skilyrðum og 

opinberum leyfum og því er fyrir hendi hætta á stjórnmálalegum afskiptum eða þrýstingi um 

t.d. að kaupa af innlendum aðilum fremur en erlendum. Starfsemin heyrir því ekki fullkomlega 

undir almenn samkeppnislögmál.47 Þess vegna er talin þörf á reglum en þó ekki eins ströngum 

og í útboðstilskipuninni þar sem um hreinan opinberan rekstur er að ræða.48 Að öðru leyti er 

tilgangur og markmið veitutilskipunarinnar sbr. 2. – 4. gr. aðfararorða hennar, hliðstætt tilgangi 

 
47 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 269-270. 
48 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 299-300. 
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og markmiðum útboðstilskipunarinnar, að tryggja áhrif meginreglna TFEU og bestu mögulega 

nýtingu opinbers fjármagns sem og að setja ramma um heilbrigða viðskiptahætti. Líkt og í 

útboðstilskipuninni er lögð áhersla á að auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum þátttöku 

í innkaupaferlum veitufyrirtækja. 

Aukin aðkoma lítilla og meðalstórra fyrirtækja að opinberum innkaupum er mikilvæg til að ná 

markmiðum útboðs- og veitutilskipananna, bæði í efnahagslegu tilliti, þar sem meirihluti 

vinnuafls starfar hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og einnig vegna þess að nýsköpun er 

almennt talin meiri hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum heldur en þeim stærri.49 Því er 

sérlega mikilvægt að vernda og tryggja samkeppni þessara fyrirtækja að því er snýr að 

opinberum innkaupum. Hins vegar er hlutur lítilla og meðalstórra fyrirtækja fremur rýr í 

opinberum innkaupum á ESB svæðinu. Talið eru að 92% fyrirtækja í ESB séu lítil og meðalstór 

fyrirtæki, en hlutur þeirra í opinberum innkaupum á árinu 2014 nam einungis um 29% af virði 

samninga á því sviði.50 

Markmiðsgrein veitureglugerðarinnar sbr. 1. mgr. 1. gr. er nánast samhljóða markmiðsgrein 

OIL, þar sem tryggja skal jafnræði fyrirtækja við innkaup, stuðla að hagkvæmni með virkri 

samkeppni, svo og að efla nýsköpun og þróun. 

3.4 Gildissvið veitureglugerðarinnar 

Veitureglugerðin gildir um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og 

póstþjónustu, á vörum, verkum og þjónustu. 

Reglugerðin tekur til opinberra aðila skv. sömu skilgreiningu og er að finna í 3. gr. OIL, sbr. 

umfjöllun í kafla 2.5.1 en auk þess einnig til bæði opinberra fyrirtækja og annarra aðila sem 

starfa við þá starfsemi sem reglugerðin tekur til, á grundvelli sérstakra réttinda eða einkaréttar 

sbr. 4. gr. veitureglugerðarinnar. Opinbert fyrirtæki er skv. 2. mgr. 4. gr. veitureglugerðarinnar 

aðili sem opinberir aðilar geta haft ráðandi áhrif á með þeim hætti að þeir eigi annað hvort 

meirihluta hlutafjár í viðkomandi fyrirtæki, ráði yfir meirihluta atkvæða þess eða hafi rétt til að 

skipa meirihluta stjórnar þess, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn. Aðrir aðilar sem falla undir 

 
49 Glas, A.H. og Eßig, M. (2018). Factors that influence the success of small and medium-sized suppliers in 

public procurement: evidence from a centralized agency in Germany. Bls. 65. 

Sjá einnig 130. gr. aðfararorða veitutilskipunarinnar þar sem rætt er um mikilvægi aukinnar þátttöku lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja í opinberum innkaupum. 
50 Glas, A.H. og Eßig, M. (2018) Factors that influence the success of small and medium-sized suppliers in 

public procurement: evidence from a centralized agency in Germany. Bls. 68. 
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gildissvið veitureglugerðarinnar eru skv. 4. og 5. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar fyrirtæki sem 

sinna starfsemi sem reglugerðin tekur til og sem hefur verið veittur réttur skv. lögum eða 

stjórnsýslufyrirmælum sem takmarka möguleika annarra aðila á slíkri starfsemi. 

Um bjóðendur sem njóta réttar skv. veitureglugerðinni sbr. 41. gr. reglugerðarinnar vísast til 

umfjöllunar í kafla 2.5.3. 

3.4.1 Raforkuveitur 

Hvað raforkuveitur varðar má skipta þeirri starfsemi í fjóra aðskilda þætti: framleiðslu, flutning, 

dreifingu og sölu. Aðilar sem annast raforkuveitu starfa skv. raforkulögum.  

3.4.1.1 Aðilar sem annast framleiðslu raforku 

Skv. 1. mgr. 4. gr. raforkulaga þarf leyfi Orkustofnunar til að setja upp og reka raforkuver með 

uppsettu afli 1 MW eða meira. Raforkuframleiðslufyrirtæki eru því almennt leyfisskyld nema 

um smávirkjanir sé að ræða. Með virkjunarleyfi hefur aðila verið veittur réttur til virkjunar á 

tilteknu vatna- eða jarðhitasvæði og mætti í fljótu bragði ætla að með því takmarkist möguleikar 

annarra til slíkar starfsemi á því svæði og því gæti öll raforkuframleiðsla fallið undir gildissvið 

veitureglugerðarinnar. Þó er að finna ákvæði í 4. mgr. 5. gr. raforkulaga um heimild 

Orkustofnunar til að gera fyrirvara í virkjunarleyfi um að öðrum aðila kunni einnig að verða 

veitt virkjunarleyfi á sama svæði. Því felst ekki einkaréttur í veitingu virkjunarleyfis.  

Að þessu virtu fellur raforkuframleiðsla fyrirtækja í einkaeigu ekki undir gildissvið 

veitureglugerðarinnar. Hins vegar tekur veitureglugerðin til opinberra aðila og opinberra 

fyrirtækja sem sinna raforkuframleiðslu.  

Þessi túlkun hefur verið staðfest í áliti kærunefndar útboðsmála 4. júlí 2017 (6/2017). HS Orka 

hf. sem framleiðir og selur raforku, leitaði álits kærunefndar útboðsmála á því hvort innkaup 

fyrirtækisins væru útboðsskyld skv. OIL eða veitureglugerðinni. Félagið er alfarið í einkaeigu, 

lýtur ekki stjórn opinberra aðila og opinberir aðilar skipa ekki stjórn félagsins. Álit kærunefndar 

útboðsmála var að HS Orka hf. væri ekki opinber aðili í skilningi 3. gr. veitureglugerðarinnar 

og heldur ekki opinbert fyrirtæki í skilningi 2. og 3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar. Þá nyti 

fyrirtækið ekki sérstakra réttinda eða einkaréttar í skilningi 5. mgr. 4. gr. veitureglugerðarinnar 

og því féllu innkaup þess hvorki undir OIL né veitureglugerðina. 
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Megnið af raforkuframleiðslu á Íslandi fer þó fram hjá fyrirtækjum í opinberri eigu. Á árinu 

2018 var Landsvirkjun langstærsti raforkuframleiðandi á Íslandi með um 72% framleiðslunnar. 

Orka nátúrunnar ohf., Orkusalan ehf., Orkubú Vestfjarða ohf. og Fallorka ehf. framleiddu 

samtals um 20%. Þessi fyrirtæki eru öll í opinberri eigu og lúta því ákvæðum 

veitureglugerðarinnar. HS Orka var á sama tíma með 7% raforkuframleiðslu og aðrir 

framleiðendur með tæpt 1%.51 

3.4.1.2 Aðilar sem annast flutning raforku 

Í 1. mgr. 8. gr. raforkulaga kemur fram að einungis eitt fyrirtæki skuli annast flutning raforku 

og skuli það vera í eigu opinberra aðila að meirihluta til. Því fellur flutningsfyrirtækið sem er 

Landsnet hf. undir gildissvið veitureglugerðarinnar.  

3.4.1.3 Aðilar sem annast dreifingu raforku 

Um dreifingu raforku er fjallað í IV. kafla raforkulaga. Í 13. gr. laganna kemur fram að sú 

starfsemi sé háð sérleyfi sem í felst einkaréttur á viðkomandi svæði. Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. 

er áskilið að dreifiveita skuli ávallt vera í meirihlutaeigu opinberra aðila. Aðilar sem starfa á 

þessu sviði falla því undir gildissvið veitureglugerðarinnar. 

3.4.1.4 Aðilar sem annast sölu raforku 

Í 18. gr. og 18. gr. a raforkulaga kemur fram að leyfi Orkustofnunar þurfi til að stunda 

raforkuviðskipti og reka raforkumarkað en hins vegar felist í slíku leyfi hvorki sérleyfi né 

sérréttindi leyfishafa. Í því felst að veitureglugerðin gildir fyrir innkaup aðila sem starfa á þessu 

sviði og eru jafnframt opinberir aðilar eða opinber fyrirtæki skv. skilgreiningu 3. eða 4. gr. 

veitureglugerðarinnar. Veitureglugerðin gildir hins vegar ekki um innkaup einkafyrirtækja sem 

starfa á þessu sviði. Samanber einnig álit kærunefndar útboðsmála 4. júlí 2017 (6/2017) sem 

reifað var hér að framan, en það staðfesti að raforkusölustarfsemi HS Orku hf. væri ekki 

útboðsskyld af þessum ástæðum. 

3.4.2 Vatnsveitur 

Aðilar sem annast vatnsveitu starfa skv. lögum nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna hefur sveitarfélag einkarétt á rekstri vatnsveitu og getur ekki 

 
51 Orkustofnun. (2019). Raforkuspá 2019 – 2050: Endurreikningur á spá frá 2015 út frá nýjum gögnum og 

breyttum forsendum, Orkuspárnefnd. Bls. 44. 
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framselt þau réttindi nema til stofnunar eða félags sem er að meiri hluta til í eigu ríkis eða 

sveitarfélags. Því virðist ótvírætt að þessir aðilar falli undir gildissvið veitureglugerðarinnar. 

3.4.3 Hitaveitur 

Hitaveitur starfa á grundvelli orkulaga nr. 58/1967. Rekstur hitaveitu er almennt háður 

einkaleyfi sbr. 30. gr. laganna og skal hitaveita sem starfar á grundvelli einkaleyfis vera í 

meirihlutaeigu opinberra aðila skv. 2. mgr. 31. gr. Þó er sveitarfélögum heimilt skv. sömu grein 

að framselja einkaleyfi tímabundið til einstaklinga eða félaga, en álíta verður að með því 

takmarkist möguleikar annarra til sömu starfsemi og því falli slíkur rekstur undir gildissvið 

veitureglugerðarinnar. 

3.4.4 Starfsemi sem heyrir undir veitureglugerðina 

Veitureglugerðin nær til starfsemi framangreindra aðila vegna veitukerfa fyrir almenning vegna 

framleiðslu, flutnings og dreifingar á gasi, hita, raforku eða drykkjarvatni, svo og að afhenda 

sömu vörur til slíkra veitukerfa, sbr. 8. – 10. gr. reglugerðarinnar.  

Jafnframt gildir veitureglugerðin um verkefni við vatnsvirkjun, áveitu eða framræslu ef magn 

drykkjarvatns í þeim verkefnum er meira en 20% af heildarvatnsmagni verkefnisins og um 

förgun eða hreinsun skólps, sbr.a og b-lið 2. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar. Í 11. – 14. gr. er talin 

upp starfsemi flutningaþjónustu, hafna og flugvalla, póstþjónustu og olíu- og gasvinnslu sem 

heyrir undir reglugerðina. 

Kaupandi sem ekki er opinber aðili er undanþeginn gildissviði veitureglugerðarinnar þegar 

hann afhendir gas eða hita til veitukerfa ef framleiðsla hans er afleiðing af annars konar 

starfsemi og nemur ekki meira en 20% af meðalveltu hans undanfarin þrjú ár, sbr. 2. mgr. 8. gr. 

reglugerðarinnar. Sama gildir um kaupanda sem ekki er opinber aðili sem afhendir raforku eða 

drykkjarvatn þegar framleiðsla hans er nauðsynleg vegna annarrar starfsemi og afhending hans 

til almenningsveitukerfisins fer ekki yfir 30% af heildarraforku- eða drykkjarvatnsframleiðslu 

hans undanfarin þrjú ár, sbr. 2. mgr. 9. gr. og 3. mgr. 10. gr. veitureglugerðarinnar. 

Álitamál getur verið hvenær innkaup teljast vera vegna starfsemi veitukerfa og heyra því undir 

gildissvið veitureglugerðarinnar og hvenær innkaup teljast vegna annarrar starfsemi 

veitufyrirtækja sem myndu þá falla undir OIL ef um er að ræða opinberan aðila. Í úrskurði 

kærunefndar útboðsmála 13. júlí 2017 (4/2017) í máli Garðlistar ehf. gegn Isavia ohf. var fjallað 
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um slíkt ágreiningsefni. Isavia ohf. leitaði tilboða hjá nokkrum völdum aðilum um trjáfellingar 

í Öskjuhlíð, án útboðsauglýsingar. Garðlist ehf. kærði innkaupin á þeim forsendum að þau ættu 

undir OIL og hefði Isavia ohf. átt að bjóða þau út þar sem þau voru yfir innlendum 

viðmiðunarfjárhæðum OIL. Isavia ohf. bar því hins vegar við að innkaupin heyrðu undir 

veitureglugerðina og því ekki útboðsskyld þar sem þau væru undir viðmiðunarfjárhæðum 

reglugerðarinnar. Nauðsynlegt hefði verið að ráðast í þessar trjáfellingar vegna þess að trén 

höfðu vaxið upp fyrir aðflugslínu og væru því varasöm fyrir flugvélar í flugtaki og aðflugi. Þess 

vegna tengdust innkaupin þeirri starfsemi sem heyrði undir veitureglugerðina. Kærunefndin 

féllst á þennan skilning Isavia ohf. og vísaði málinu því frá. 

3.4.5 Samningar sem heyra undir veitureglugerðina 

Veitureglugerðin gildir skv. 5. gr. reglugerðarinnar um samninga um vöru, þjónustu og verk 

sem þeir aðilar gera sem heyra undir reglugerðina og varða þá starfsemi sem þar er skilgreind. 

Skilyrt er að samningarnir séu skriflegir, en skv. skilgreiningu í 14. tölul. 2. gr. 

veitutilskipunarinnar telst öll tjáning skrifleg, sem er hægt að lesa, endurgera og miðla, þ.m.t. 

rafrænar upplýsingar. 

3.4.5.1 Verksamningar, vörusamningar og þjónustusamningar 

Þrenns konar samningar falla undir gildissvið veitureglugerðarinnar sbr. 5. gr. reglugerðarinnar, 

þ.e. verksamningar, vörusamningar og þjónustusamningar. Mörkin á milli þessara mismunandi 

flokka samninga geta verið óljós, en miklu máli skiptir að geta greint þar á milli, þar sem ólík 

skilyrði um útboðsskyldu gilda fyrir þessa þrjá flokka sbr. 15. gr. reglugerðarinnar, eins og 

fjallað er um í kafla 3.4.7. Skilgreining samninganna skv. 5. gr. reglugerðarinnar er eftirfarandi: 

Til verksamninga teljast samningar sem hafa að markmiði framkvæmd, eða framkvæmd 

og hönnun, á tilteknu verki eða framkvæmd verks, með hvers konar aðferðum sem svara 

eiga til krafna sem kaupandi hefur sett fram. Með verki í þessum skilningi er átt við 

afrakstur mannvirkjagerðar eða verkfræðilegra aðferða sem getur þjónað efnahagslegu eða 

tæknilegu hlutverki. Lista yfir starfsemi sem fellur undir verk er að finna í viðauka I.52 

Til vörusamninga teljast samningar sem hafa að markmiði kaup, leigu eða 

fjármögnunarleigu, með eða án kaupréttar, á vörum. Samningur sem felur í sér tilfallandi 

ísetningu eða uppsetningu vöru telst vörusamningur. 

Til þjónustusamninga teljast samningar sem hafa að markmiði veitingu þjónustu annarrar 

en þeirrar sem um getur í verksamningum skv. 2. mgr. 

Þessi skilgreining er efnislega samhljóða skilgreiningu OIL í 2. – 4. mgr. 4. gr. laganna.  

 
52 Hér er vísað til viðauka I með veitureglugerðinni, enda er hér um beina tilvitunun að ræða. 
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Eins og felst í orðalagi skilgreiningarinnar telst samningur um hönnun verks ein og sér ekki 

verksamningur heldur þjónustusamningur nema um hana sé samið sem hluta af 

heildarverksamningi. Sama gildir um ráðgjöf eða eftirlit verks. Vörusamningur getur falið í sér 

uppsetningu vöru en telst samt vörusamningur eins og tekið er fram í 3. mgr. 5. gr. 

veitureglugerðarinnar. Einnig getur verksamningur sem og þjónustusamningur falið í sér 

vörukaup. Því getur verið örðugt að ákveða um hvers konar samning sé að ræða, en ber þá að 

líta til megintilgangs samningsins. Sé meginafurð samningsins tiltekin vara eða búnaður þá er 

um vörusamning að ræða en ef meginafurð samningsins er framkvæmd verks svo sem bygging 

húss eða jarðvinna, þá er um verksamning að ræða. Sama gildir um þjónustusamninga.53 

3.4.5.2 Blandaðir samningar 

Ef innkaup fela í sér fleiri en eina framangreinda tegund samnings, fer um innkaupin eftir þeirri 

tegund sem innkaupin hafa að meginmarkmiði skv. 6. gr. veitureglugerðarinnar.  

Í ráðgefandi áliti kærunefndar útboðsmála 21. desember 2015 (28/2015) umbeðnu af 

Landsvirkjun var fjallað um álitamál af þessu tagi. Um var að ræða endurnýjun á vélbúnaði í 

rafstöð Landsvirkjunar í Bjarnarflagi í Mývatnssveit. Verkið fólst í niðurrifi og förgun á eldri 

búnaði, hönnun og smíði á nýjum sérsmíðuðum hverfli, steypu á undirstöðum og viðgerð á 

stöðvarhúsi, uppsetningu og prófun á búnaði og endurnýjun á rafstreng og vélaspenni. 

Heildarkostnaður allra þessara verkþátta var áætlaður samanlagt um 740 milljónir kr. 

Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að hinir mismunandi þættir innkaupanna 

gætu eftir eðli sínu flokkast ýmist sem samningar um vöru, verk eða þjónustu, þá væri 

megintilgangur innkaupanna endurnýjun á vélbúnaði og aðrir þættir innkaupanna væru 

einungis nauðsynlegur eða æskilegur hluti af þeirri endurnýjun. Hér væri því um vörusamning 

að ræða í skilningi veitutilskipunarinnar. 

Ef um er að ræða blandaðan þjónustusamning eða þjónustu- og vörusamning sem felur í sér að 

hluta til sértæka þjónustu sbr. X. kafla veitureglugerðarinnar skal litið til verðmætis 

mismunandi þátta samningsins og líta ber á samninginn sem vöru-, þjónustu- eða sértækan 

þjónustusamning eftir því hver þessara þátta hefur hæst verðmæti. Sé ekki hægt að áætla virði 

mismunandi þátta skal ákveða eðli samningsins á grundvelli meginefnis hans.  

 
53 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.). (2008). Handbók um opinber innkaup. Bls. 32-33. 
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Þegar innkaup eru í senn sambland af innkaupum sem falla undir gildissvið veitu-

reglugerðarinnar og innkaupum sem ekki falla undir gildissvið hennar getur kaupandi valið um 

að gera einn samning um báða eða alla hlutana eða aðskilda samninga fyrir hvorn eða hvern 

hluta fyrir sig, sbr. 6. gr. veitureglugerðarinnar. Kjósi hann að gera einn samning um báða eða 

alla hlutana fer allur samningurinn að þeim reglum sem gilda um þann hluta hans sem heyrir 

undir reglugerðina, óháð þeim lagareglum sem ella myndu gilda um þá hluta sem annars myndu 

falla utan gildissvið reglugerðarinnar. 

3.4.5.3 Þjónustusamningar um sértæka þjónustu - „Létta leiðin“ 

Sérreglur gilda skv. X. kafla veitureglugerðarinnar fyrir þjónustusamninga um félagsþjónustu 

og aðra sérhæfða þjónustu sem talin er upp í viðauka reglugerðarinnar nr. XVII, bæði hvað 

varðar viðmiðunarfjárhæðir sem eru mun hærri heldur en í almennum þjónustusamningum og 

meginreglur um val tilboða. Auk hefðbundinna atriða varðandi val tilboða er skv. 102. gr. 

reglugerðarinnar heimilt að taka tillit til sérstakra eiginleika þjónustunnar, sérþarfa mismunandi 

notenda þjónustunnar, aðkomu og valdeflingu notenda og sjálfbærniviðmiða. Valforsendur eru 

því talsvert sveigjanlegri en ella. Þessi innkaupaleið kallast á ensku „light touch regime“ og 

hefur gjarnan gengið undir heitinu „létta leiðin“ á íslensku. Hér er t.a.m. um að ræða auk 

félagsþjónustu, þjónustu á sviði heilsu, menningar og menntunar, hótel- og veitingaþjónustu, 

ýmsa lögfræðilega þjónustu og þjónustu sem tengist björgunar- og öryggisþjónustu. 

Á þessu sviði er því meiri sveigjanleiki heldur en almennt gildir, talsvert svigrúm er til að gera 

slíka samninga án útboðs þar sem viðmiðunarfjárhæðin er hærri og meiri sveigjanleiki er um 

valforsendur.  

Samskonar reglur gilda um þessa samninga í veitureglugerðinni og OIL, sbr. þó sérstakar 

takmarkanir á aðgengi að innkaupaferlum í gr. 95 í OIL og mismunandi viðmiðunarfjárhæðir 

sbr. umfjöllun um viðmiðunarfjárhæðir í kafla 3.4.7. 

3.4.6 Undanþegin starfsemi og samningar 

Ýmis undanþáguákvæði eru tilgreind í IV. kafla veitureglugerðarinnar varðandi samninga sem 

aðilar sem heyra undir reglugerðina gera, en heyra ekki undir ákvæði reglugerðarinnar:  
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a) Endursala eða leiga til þriðja aðila þar sem kaupandi nýtur ekki sérstakra réttinda eða 

einkaréttar til að selja eða leigja það sem samningurinn tekur til, sbr. 24. gr. 

reglugerðarinnar. 

b) Samningar sem gerðir eru í öðrum tilgangi en að inna af hendi starfsemi sem heyrir 

undir reglugerðina, sbr. 25. gr. 

c) Samningar sem gerðir eru á grundvelli milliríkjasamninga eða af alþjóðastofnunum, sbr. 

26. gr. 

d) Sérstakar undanþágur vegna þjónustusamninga um m.a. fasteignir, dagskrárefni, 

lögfræðiþjónustu, fjármálaþjónustu, vinnusamninga, forvarnarþjónustu og 

farþegaflutninga, sbr.27. gr. 

e) Samningar sem gerðir eru á grundvelli einkaréttar gagnaðila, sbr. 28. gr. 

f) Samningar við tiltekna kaupendur um kaup á vatni eða um afhendingu á orku eða 

eldsneyti til framleiðslu á orku, sbr. 29. gr. 

g) Samningar á sviði varna eða öryggis, sbr. 30. – 33. gr. 

h) Samningar milli opinberra aðila að uppfylltum skilyrðum 34. gr. 

i) Samningar við eignatengt fyrirtæki að uppfylltum skilyrðum 35. gr. 

j) Samningar við fyrirtæki um sameiginlegt verkefni sbr. 36. gr, vegna viðskipta á 

grundvelli 8. – 14. gr. 

k) Tilteknir þjónustusamningar um rannsóknir og þróun að uppfylltum skilyrðum 38. gr. 

Auk þeirra undanþáguákvæða sem að framan greinir, eru samningar sem varða þá starfsemi 

sem almennt heyrir undir veitureglugerðina, undanþegnir ákvæðum hennar ef sýnt er fram á að 

starfsemin fer fram í fullri og óheftri samkeppni á innanlandsmarkaði og ef ESA hefur staðfest 

það að undangenginni sérstakri beiðni þar um, sbr. 39. gr. 

Jafnframt hvílir engin skylda á kaupanda að bjóða út verk eða þjónustu sem hann ákveður að 

vinna sjálfur eða innkaup á vöru sem hann kýs að framleiða sjálfur. Meginreglan um 

samningafrelsi leiðir til þess að sú ákvörðun er alfarið í hans höndum.54  Þó getur hvílt á 

kaupanda útboðsskylda ef viðkomandi verk eða þjónusta sem hann ákveður að vinna sjálfur, 

getur ekki talist eðlilegur þáttur í starfsemi hans. Þetta var t.d. staðfest í úrskurði kærunefndar 

útboðsmála 4. júní 2002 (9/2002) í máli J.Á.-verktaka gegn Vegagerðinni þar sem J.Á.-

verktakar töldu Vegagerðina útboðsskylda vegna byggingar brúar sem unnin var af vinnuflokki 

 
54 Sigurður Gizurarson. (1991). Er þörf á lögum um útboð hér á landi? Bls. 135. 
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Vegagerðarinnar. Í úrskurðinum kemur fram að þar sem brúargerð félli undir lögmælt hlutverk 

Vegagerðarinnar væri ekki um brot að ræða. 

3.4.7 Viðmiðunarfjárhæðir 

Ólíkt OIL þar sem viðmiðunarfjárhæðir eru tvískiptar, annars vegar vegna útboðsskyldu 

innanlands og hins vegar hærri fjárhæðir vegna útboðsskyldu á Evrópska efnahagssvæðinu, þá 

er eingöngu eitt þrep viðmiðunarfjárhæða í veitureglugerðinni. Innkaup sem nema þeim 

fjárhæðum eða hærri ber að bjóða út bæði innanlands og á Evrópska efnahagssvæðinu.  

Núgildandi viðmiðunarfjárhæðir án virðisaukaskatts sem fram koma í 15. gr. veitu-

reglugerðarinnar eins og henni var síðast breytt með reglugerð 261/2020 eru sem hér segir: 

a) Vegna vöru- og þjónustusamninga og hönnunarsamkeppni – 57.795.000 kr 

b) Vegna verksamninga – 697.439.000 kr 

c) Vegna þjónustusamninga um sértæka þjónustu – 130.100.000 kr 

Viðmiðunarfjárhæðir þessar eru samræmdar á öllu Evrópska efnahagssvæðinu og eru 

endurskoðaðar á tveggja ára fresti. 

Eins og fram kemur í 21. gr. veitureglugerðarinnar er ekki heimilt að skipta samningum upp í 

sjálfstæða samninga í þeim tilgangi að komast hjá útboðsskyldu. Ef samningum er skipt upp 

ber að líta á samanlagt virði allra samninganna og sé það yfir viðmiðunarfjárhæðum 15. gr. 

reglugerðarinnar, hvílir sú skylda á kaupanda að bjóða þá alla út. Um undantekningar á þessu 

er vísað til umfjöllunar í kafla 7.1.2. Við útreikning á virði samninga þarf að taka allt með í 

reikninginn, þ.m.t. valkosti og kostnað við heimila framlengingu samnings ef það á við. Sé 

vöru- eða þjónustusamningur ótímabundinn skal við útreikning virðis samningsins miða við 

greiðslur í a.m.k. 48 mánuði, sbr. b-lið 1. mgr. 19. gr. og b-lið 2. mgr. 20. gr. veitu-

reglugerðarinnar.  

Við útreikning á virði verksamnings þar sem þannig háttar til að kaupandi leggur til allan eða 

hluta þess búnaðar eða þjónustu sem nauðsynleg er vegna framkvæmdar verksins, skal skv. 7. 

tölul. 16. gr. veitutilskipunarinnar og 18. gr. veitureglugerðarinnar leggja saman áætlaðan 

kostnað verksins og búnaðarins eða þjónustunnar sem kaupandi útvegar. 

Sé fleiri en einn kaupandi aðili að innkaupunum ber að leggja saman heildarvirðið sem áætlað 

er að báðir eða allir kaupendur samtals greiði vegna innkaupanna, sbr. t.d. úrskurð kærunefndar 
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útboðsmála 3. september 2018 (21/2017) í máli Skræðu ehf. gegn Embætti landlæknis, 

Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og TMS ehf. þar sem fjárhæð varnaraðila hvors um sig 

vegna sameiginlegra innkaupa var undir viðmiðunarfjárhæð, en þegar þær höfðu verið lagðar 

saman auk mánaðarlegra greiðslna vegna afnotaréttar hugbúnaðarins sem um ræddi í 48 

mánuði, var fjárhæðin yfir viðmiðunarfjárhæð og innkaupin því útboðsskyld.  

Heildarvirði samnings er þannig kostnaður hans yfir allt tímabilið sem hann getur náð yfir, eða 

48 mánuði ef hann er ótímabundinn og alla möguleika hans óháð því hvort ákveðið hefur verið 

að nýta valkostina eða framlengingarmöguleikana og hvort um er að ræða einn eða fleiri 

kaupendur. 

Tegund samnings OIL almennt OIL sveitarfélög Veitureglugerð Útboðsskylda 

Vöru- og 

þjónustusamningur55 

• 15.500.000 

• 18.120.000 

• 15.500.000 

• 27.897.000 

• á ekki við 

• 57.795.000 

• Innanlands 

• EES og innanlands 

Verksamningar • 49.000.000 

• 697.439.000 

• 49.000.000 

• 697.439.000 

• á ekki við 

• 697.439.000 

• Innanlands 

• EES og innanlands 

Sértækir 

þjónustusamningar 

• 97.770.000 

 

• 97.770.000 • 130.100.000 • EES og innanlands 

 

Tafla 2. Viðmiðunarfjárhæðir kr. án VSK vegna skyldu til útboðs, sbr. reglugerð 260/2020 og 

261/2020 

Viðmiðunarfjárhæðir vegna verksamninga eru þær sömu og gilda fyrir OIL vegna útboða á 

Evrópska efnahagssvæðinu, en í veitureglugerðinni eru mun hærri viðmiðunarfjárhæðir vegna 

vöru  og þjónustusamninga og vegna þjónustusamninga um sértæka þjónustu, sjá töflu 2. 

3.5 Mismunur OIL og veitureglugerðarinnar 

Vegna sérstöðu veitufyrirtækja sem sum eru með annan fótinn í einkarekstri er 

veitureglugerðinni ætlaður ákveðinn sveigjanleiki umfram OIL. Dómaframkvæmd hefur samt 

sem áður sýnt að í tilvikum þar sem í veitureglugerðinni er óljósara orðalag heldur en í OIL 

hefur verið litið til sambærilegra ákvæða OIL til skýringar og fyllingar.  

Útboðstilskipunin og OIL annars vegar og veitutilskipunin og veitureglugerðin hins vegar, eru 

þó nokkuð samhljóða í flestum efnisatriðum. Meginreglur um innkaup skv. 40. gr. 

 
55 Þessar viðmiðunarfjárhæðir gilda einnig um hönnunarsamkeppnir. 
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veitureglugerðarinnar eru hinar sömu og í 15. gr. OIL og ekki er meira svigrúm varðandi 

valforsendur í 90. gr. veitureglugerðinni heldur en í 79. gr. OIL sem fjalla báðar um forsendur 

fyrir vali tilboðs, en þessar greinar eru algerlega samhljóða. Þá gilda sömu reglur um 

útilokunarástæður og hæfi, valforsendur og vistferilskostnað. 

Meginmunurinn á OIL og veitureglugerðinni hvað varðar umfjöllunarefni þessarar ritgerðar 

liggur einkum í tveimur atriðum, sem eru reyndar afar veigamikil:  

• Innkaup aðila sem heyra undir gildissvið veitureglugerðarinnar eru ekki útboðsskyld 

nema fjárhæðir innkaupanna nemi því lágmarksviðmiði sem gildir um útboðsskyldu á 

Evrópska efnahagssvæðinu, auk þess sem viðmiðunarfjárhæðir vegna kaupa á vöru og 

þjónustu eru hærri en í OIL. Sveigjanleiki innkaupa undir þessum fjárhæðum er því mun 

meiri heldur en í OIL.  

• Þeir aðilar sem heyra undir veitureglugerðina hafa nánast algert frelsi um val á 

innkaupaferlum sem getur skipt miklu máli varðandi val bjóðenda og tilboða, á meðan 

meginregla OIL er að velja opið eða lokað útboð en aðrir innkaupaferlar eru háðir 

ströngum skilyrðum. Nánar er fjallað um tegundir innkaupaferla í 6. kafla 

ritgerðarinnar. 

3.6 Samantekt 

Veitureglugerðin byggir á veitutilskipuninni, sem er nokkuð hliðstæð útboðstilskipuninni, en 

þó talsvert sveiganlegri að ýmsu leyti, t.d. að því leyti að viðmiðunarfjárhæðir vegna 

útboðsskyldu eru mun hærri og ekki eru tilgreindar viðmiðunarfjárhæðir vegna útboðsskyldu 

innanlands eins og í OIL heldur eingöngu þær fjárhæðir sem leiða af útboðstilskipuninni vegna 

útboðsskyldu á Evrópska efnahagssvæðinu. Einnig hafa veitufyrirtæki meira frjálsræði um val 

á innkaupaferlum heldur en aðilar sem heyra undir OIL. Svigrúm við val viðsemjenda er því 

heldur meira. Ástæða þess að ekki eru gerðar jafnríkar kröfur til aðila sem heyra undir 

veitutilskipunina og þeirra sem heyra undir útboðstilskipunina er aðallega sú að hér er ekki 

endilega um hreinan opinberan rekstur að ræða. Hins vegar veita aðilar sem heyra undir 

reglugerðina mikilvæga almannaþjónustu, auk þess að vera í aðstöðu til þess að skapa mikilvæg 

atvinnutækifæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem selja þeim þjónustu, verk eða vörur. Vegna 

þess að starfsemi veitufyrirtækja er svo nátengd opinberri starfsemi og lýtur ekki fullkomlega 

almennum samkeppnislögmálum þykir nauðsynlegt að innkaup þeirra lúti ákveðnum reglum 

og takmörkunum.  
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4 Útilokunarástæður og hæfi bjóðenda  

Áður en samningur er gerður að loknu innkaupaferli býður 77. gr. veitureglugerðarinnar að 

skoðað sé hvort bjóðandinn og tilboð hans uppfylli kröfur og skilyrði innkaupaferilsins sbr. 77. 

- 92. gr. reglugerðarinnar. Jafnframt er heimilt, en ekki skylt, að hafna fjárhagslega 

hagkvæmasta tilboði ef kaupandi getur sýnt fram á að það uppfylli ekki kjarasamninga eða 

löggjöf um umhverfisvernd eða félagsleg réttindi. Getur kaupandi krafist þess af bjóðanda sbr. 

88. gr. veitureglugerðarinnar að hann leggi fram gögn til sönnunar því að hann uppfylli greindar 

kröfur og að ekki séu fyrir hendi ástæður til útilokunar.  

Tilgangur hæfismats er að sannreyna að bjóðandi hafi getu til að framkvæma samninginn, en 

matið verður að lúta öllum meginreglum opinberra innkaupa, sér í lagi hvað varðar jafnræði og 

meðalhóf. Mikilvægt er að hæfisskilyrði séu orðuð með skýrum hætti í útboðsgögnum, enda 

meginregla að vafi um meiningu sem óskýrt orðalag getur leitt af sér er ávallt túlkað bjóðanda 

í hag. Sömuleiðis gildir sú meginregla samningaréttar og verktakaréttar að túlka skuli þröngt 

ákvæði sem eru íþyngjandi fyrir þann aðila sem ekki samdi skilmálana, þ.e. bjóðanda.56 

Í máli Háfells ehf. gegn Vegagerðinni sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 5. júlí 2010 

(12/2010) var fjallað um ágreining af þessu tagi. Deilt var um hvort hæfiskrafa í útboðsgögnum 

um tvöföldun hringvegar á kaflanum Fossvellir – Draugahlíðar, hefði lotið að meðaltalsársveltu 

síðustu þriggja ára eða ársveltu hvers árs fyrir sig, en mismunandi túlkun ákvæðisins réð 

úrslitum um hvort taka tilboðs væri lögmæt eða ekki. Hæfiskrafan var orðuð þannig: „Einnig 

er gerð sú krafa að ársvelta fyrirtækis bjóðanda hafi að lágmarki verið sem nemur 50% af tilboði 

bjóðanda í þetta verk síðastliðin 3 ár.“ Kærði, Vegagerðin, hélt fram að þarna væri um að ræða 

meðaltalsársveltu undanfarinna þriggja ára en kærandi taldi aftur á móti að um væri að ræða 

samtölu áranna þriggja. Kærunefndin úrskurðaði kæranda í vil og lagði í úrskurði sínum áherslu 

á kröfu um skýrleika útboðsgagna með hliðsjón af meginreglum útboðsréttar um jafnræði og 

gagnsæi og að kaupandi bæri jafnan halla af óskýrleika í ákvæðum útboðsgagna. 

Ákvæði veitureglugerðarinnar og OIL um skyldu og heimild til útilokunar bjóðenda eru eins, 

en lesa má úr ákvæðum veitutilskipunarinnar að meiri sveigjanleiki er heimill í þessum efnum 

heldur en í útboðstilskipuninni. Í 1. mgr. 78. gr. veitutilskipunarinnar segir að samnings-

stofnanir geti sett hlutlægar reglur til útilokunar eða vals á bjóðendum og í 1. mgr. 80. gr. segir 

 
56 Páll Sigurðsson. (1991). Verksamningar: Meginreglur íslensks verktakaréttar. Bls 78-79. 
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að hlutlægar reglur og viðmiðanir við útilokun eða val á bjóðendum kunni að fela í sér þær 

ástæður til útilokunar sem getið er í 57. gr. útboðstilskipunarinnar sama efnis.57 Hins vegar 

hefur þessi heimild ekki verið nýtt við setningu veitureglugerðarinnar og reglurnar hérlendis 

eru því eins í báðum tilvikum.  

4.1 Persónulegt hæfi – skylda til útilokunar  

Skv. 84. gr. veitureglugerðarinnar er bjóðanda heimilt að leggja fram með tilboði sínu 

hæfisyfirlýsingu, þar sem hann staðfestir að hann uppfylli hæfiskröfur og að útilokunarástæður 

sbr. 79. gr. reglugerðarinnar séu ekki fyrir hendi. Kaupandi getur krafist þess skv. 88. gr. 

reglugerðarinnar að bjóðandi leggi fram sönnunargögn þess efnis áður en samningur er 

undirritaður, en honum er skylt skv. 1. mgr. 79. gr. reglugerðarinnar að útiloka bjóðendur frá 

innkaupaferli sem hafa verið sakfelldir með endanlegum dómi fyrir: 

a. þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum, 

b. spillingu, 

c. sviksemi, 

d. hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi, 

e. peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka, 

f. barnaþrælkun eða annars konar mansal 

Sama gildir ef einstaklingur sem er í ráðandi stöðu hjá fyrirtækinu hefur hlotið dóm fyrir sömu 

brot og ef bjóðandi hefur hlotið dóm vegna brota gegn skyldu um greiðslu opinberra gjalda eða 

annarra lögákveðinna gjalda. 

4.2 Tæknilegt og fjárhagslegt hæfi og starfsréttindi – heimild til útilokunar 

Kaupanda er heimilt, en ekki skylt, að útiloka bjóðendur frá innkaupaferli á grundvelli ákvæða 

4. og 6. mgr. 79. gr. eða setja skilyrði fyrir þátttöku þeirra sbr. 80. gr. veitureglugerðarinnar. 

Kröfur til bjóðenda í þessu tilliti snúa að starfsréttindum sbr. 81. gr., fjárhagsstöðu sbr. 82. gr. 

og tæknilegri og faglegri getu sbr. 83. gr. Geta bjóðanda á þessum sviðum skal vera það trygg 

að hann geti staðið við skuldbindingar þær sem felast í innkaupasamningnum, en skv. 2. mgr. 

80. gr. ber kaupanda að stilla kröfum sínum í þessum efnum í hóf. Kröfurnar verða að tengjast 

samningnum og mega þær ekki vera strangari en efni samnings gefur tilefni til.  

 
57 SIGMA. (2016). 2014 EU Directives: Public Sector and Utilities Procurement: Brief 30. Bls. 21. 
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Hæfisskilyrði verða þannig bæði að lúta hlutlægum reglum og meginreglum um jafnræði, 

gagnsæi og meðalhóf. Óheimilt er að breyta hæfisskilyrðum sem og öðrum forsendum útboðs 

eftir opnun tilboða, enda myndi það raska jafnræði bjóðenda, eins og kemur skýrt fram í t.d. 

úrskurði kærunefndar útboðsmála 11. október 2019 (7/2019) í máli Tencate Geosynthetics 

gegn Ríkiskaupum, Framkvæmdasýslu ríkisins og Reinforced Earth Company Ltd., þar sem 

segir: „Það er meginregla opinberra innkaupa að forsendum útboðs, þar með talið kröfum til 

bjóðenda, verður ekki breytt eftir að tilboð hafa verið opnuð enda mikilvægt að bjóðendur geti 

treyst því að farið verði eftir þeim reglum sem lagt var upp með.“  

Reyndar sýna dómafordæmi Evrópudómstólsins að tímamarkið þar sem óheimilt er að breyta 

forsendum útboðs er jafnvel fyrr í innkaupaferlinum, þ.e. að ekki sé heimild til breytingar þegar 

tilboðum hefur verið skilað þótt ekki sé búið að opna þau, sbr. dóm Evrópudómstólsins EBD, 

mál C-331/04, ECR 2005, bls. I-10109 (ATI EAC and Others) sem fjallað var um í kafla 2.4.3. 

4.3 Forval á grundvelli forauglýsingar 

Kjósi kaupandi að takmarka fjölda bjóðenda og jafnframt að aðskilja með skýrum hætti 

hæfisforsendur og valforsendur, getur hann auglýst forval vegna tiltekinna fyrirhugaðra 

innkaupa. Forvalið gegnir þá þeim tilgangi að velja ákjósanlegan fjölda bjóðenda sem uppfylla 

tilgreindar hæfiskröfur til að taka þátt í lokuðu útboði, samningskaupaferli að undangenginni 

útboðsauglýsingu, samkeppnisviðræðum eða nýsköpunarsamstarfi, sbr. 2. mgr. 86. gr. 

veitureglugerðarinnar. Í þessu tilliti ber kaupanda að nota hlutlægar matsreglur sem bjóðendum 

eru kunnugar til að velja þá bjóðendur sem fá tækifæri til að taka þátt í útboðinu, sbr. 86. gr. 

veitureglugerðarinnar, og verður jafnframt að gæta þess að velja nægilega marga bjóðendur til 

að raunveruleg samkeppni geti átt sér stað um innkaupin. 

Ekki er tekin afstaða til þess í 86. gr. veitureglugerðarinnar hver sé nægilegur fjöldi til að tryggja 

samkeppni en sé litið til OIL skal skv. 3. mgr. 78. gr. ekki velja færri en fimm þátttakendur til 

að taka þátt í lokuðu útboði í framhaldi af forvali og ekki færri en þrjá í forvali vegna 

samkeppnisútboðs, 58  samkeppnisviðræðna og nýsköpunarsamstarfs. Ætla má að sömu 

sjónarmið gildi að jafnaði um lágmarksfjölda í veitureglugerðinni, þó með þeim fyrirvara að í 

mjög sérhæfðum innkaupum sé e.t.v. einfaldlega ekki nógu mörgum þátttakendum til að dreifa 

til að ná því lágmarki.  

 
58 Samkeppnisútboð skv. 36. gr. OIL er sambærilegur innkaupaferill og samningskaup að undangenginni 

útboðsauglýsingu í veitureglugerðinni. 
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4.4 Forval á grundvelli hæfismatskerfis 

Í stað þess að skilgreina hæfiskröfur í einstökum útboðsgögnum, er kaupanda heimilt að 

starfrækja hæfismatskerfi sbr. 85. gr. veitureglugerðarinnar og velja á grundvelli þess hæfilegan 

fjölda bjóðenda sem til greina koma m.t.t. hæfis í fyrirhugðum innkaupum. Þeim bjóðendum er 

þá boðið að taka þátt í lokuðu útboði eða samningskaupaferli. Sé slíkt hæfismatskerfi fyrir hendi 

er kaupanda skylt skv. 1. mgr. sömu greinar að sjá til þess að bjóðendur geti hvenær sem er á 

meðan hæfismatskerfið er starfrækt óskað eftir hæfismati. Reglur og viðmiðanir um val eða 

útilokun bjóðenda verða að byggja á hlutlægum grunni og eins og endranær gilda meginreglur 

um jafnræði, gagnsæi, meðalhóf og bann við mismunun. 

Samkvæmt b-lið 2. mgr. 48. gr. veitureglugerðarinnar er heimilt að nota hæfismatskerfi þegar 

um er að ræða innkaup skv. lokuðu útboði, samningskaupum, samkeppnisviðræðum eða 

nýsköpunarsamstarfi, en skv. 5. mgr. 85. gr. reglugerðarinnar skal gera samninga annað hvort 

á grundvelli lokaðs útboðs eða samningskaupa ef hæfismatskerfi er notað. Þetta misræmi er 

einnig í veitutilskipuninni sjálfri, sbr. 44. gr. og 77. gr. Líklega er þarna um yfirsjón að ræða og 

ætlunin að hægt sé að nota hæfismat í fyrrnefndum fjórum innkaupaferlum en ekki eingöngu 

lokuðu útboði og samningskaupum.59 

Sambærileg ákvæði um notkun hæfismatskerfis eru ekki í OIL og er því einungis heimilt að 

nota það vegna innkaupa sem gerð eru á grundvelli veitureglugerðarinnar. 

4.5 Samantekt 

Hæfi bjóðenda skiptist í persónulegt hæfi annars vegar og tæknilegt, fjárhagslegt hæfi og 

starfsréttindi hins vegar. Uppfylli bjóðendur ekki kröfur um perónulegt hæfi ber að útiloka þá 

frá viðkomandi innkaupum. Kaupendum er heimilt, en ekki skylt, að gera ýmis konar 

viðbótarkröfur til bjóðenda sem byggja á tæknilegum, fjárhagslegum eða starfsréttindalegum 

grunni og getur hann með þeim kröfum takmarkað hverjir geta orðið mögulegir viðsemjendur. 

Honum er einnig kleift að fækka þeim bjóðendum sem taka þátt í innkaupaferlinu með forvali 

eða með því að starfrækja hæfismatskerfi.  

 
59 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 521. 
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Kröfur um hæfi verða að lúta hlutlægum reglum og meginreglum um jafnræði, gagnsæi, 

meðalhóf og bann við mismunun, ásamt því sem gæta verður að sjónarmiðum um virka 

samkeppni. 

Sambærilegar reglur gilda í veitureglunni og OIL hvað þetta varðar, að því undanskildu að 

einungis aðilum sem falla undir gildissvið veitureglugerðarinnar er heimil starfsræksla 

hæfismatskerfis. 
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5 Val tilboða 

Eins og fram kemur í kafla 3.5 hafa veitufyrirtæki ekki aukið svigrúm varðandi valforsendur 

umfram það sem ákvæði OIL segja til um, falli innkaup þeirra undir gildissvið veitu-

reglugerðarinnar, þar sem greinarnar sem fjalla um forsendur fyrir vali tilboðs eru samhljóða. 

Þau sjónarmið sem fram koma í dómum og úrskurðum hvað þetta varðar eiga því jafnt við um 

aðila sem falla undir gildissvið OIL og veitureglugerðarinnar. 

Meginmarkmið reglna um val tilboða er að tryggja að valið fari fram með hlutlægum hætti sem 

kemur í veg fyrir mismunun bjóðenda og stuðlar að gagnsæi innkaupaferlisins.60 Valforsendur 

eiga að tryggja að kaupandi velji fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið sbr. 1. mgr. 90, gr. 

veitureglugerðarinnar. 

5.1 Tengsl og skörun hæfisskilyrða og valforsendna  

Valforsendur annars vegar og hæfi bjóðenda til að uppfylla samninginn hins vegar, ráða 

úrslitum um það við hvaða bjóðanda kaupandi velur að semja. Því er afar mikilvægt að vandað 

sé til verka við framsetningu þessara forsendna í útboðsgögnum og þeim ber að halda 

aðgreindum. Hæfisskilyrði lúta að getu og hæfni bjóðandans en valforsendur að afurð 

samningsins þ.m.t. gæðum og skilvirkni við framkvæmd hans.61  

Þetta er t.d. áréttað í dómi Evrópudómstólsins EBD, mál C-31/87, ECR 1988, bls. I-4635 

(Beentjes) þar sem segir að hæfisskilyrði snúi að fjárhagslegri og tæknilegri getu bjóðanda á 

meðan valforsendur lúti að fjárhagslegri hagkvæmni tilboðs. Hæfisskilyrði þurfi að vera 

tilgreind í útboðsgögnum og valforsendur megi ekki fela í sér mat á hæfi bjóðanda. Þrátt fyrir 

að heimilt sé að meta hæfi bjóðenda og hagkvæmni tilboða samtímis, þá þurfi hæfisskilyrði að 

vera aðskilin frá valforsendum, enda byggi þau á ólíkum reglum.  

Hæfisskilyrði sem ekki eru uppfyllt valda því að öllu jöfnu að tilboð bjóðanda kemur ekki til 

álita, nema honum sé kleift að byggja á getu annarra aðila sem búa yfir nauðsynlegu hæfi, sem 

honum er heimilt að gera skv. 87. gr. veitureglugerðarinnar. Þá eru ákveðin hæfisskilyrði þess 

eðlis að kaupanda er beinlínis óheimilt að taka tilboðum frá bjóðendum sem ekki uppfylla þau, 

 
60 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 429-430. 
61 Elísabet Júlíusdóttir o.fl. (ritstj.). (2008). Handbók um opinber innkaup. Bls. 67. 
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sbr. umfjöllun í kafla 4.1 hér að framan. Valforsendur ráða því síðan hvaða tilboð telst 

fjárhagslega hagkvæmast af tilboðum þeirra bjóðenda sem standast hæfisskilyrði.  

Mörk á milli hæfisskilyrða og valforsendna geta verið afar óljós og þau geta verið nátengd, t.d. 

á þann hátt að bjóðendur þurfi að uppfylla tiltekið lágmarksskilyrði á einhverju sviði til að 

teljast hæfir til þátttöku í útboðinu, en mat tilboða á grundvelli valforsendna geti verið 

mismunandi eftir því að hvaða marki hæfið eða getan er umfram lágmarksskilyrðið. Í þannig 

tilvikum verður hið aukna hæfi eða geta, að hafa þýðingu að því er varðar fjárhagslega 

hagkvæmni samningsins.62  

Tæknileg og fjárhagsleg geta bjóðenda skal skv. 1. mgr. 82. gr. og 1. mgr. 83. gr. veitu-

reglugerðarinnar vera það trygg að bjóðandi geti staðið við skuldbindingar sínar og getur því 

leitt til útilokunar bjóðenda sbr. einnig umfjöllun í kafla 4.2. Þessi atriði, einkum þó tæknileg 

geta, geta auðveldlega skarast við valforsendur og geta verið vandmeðfarin eins og margir 

dómar og úrskurðir sýna. Ljóst er að heimilt er að nota tæknilega getu að vissu leyti einnig sem 

valforsendu, sbr. b-lið 3. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar, en skilyrt er skv. sömu grein að 

slík valforsenda tengist efni samnings. Tekið er fram að hér sé um að ræða menntun, hæfni og 

reynslu starfsfólks sér í lagi ef hæfni þess getur haft veruleg áhrif á framkvæmd samningsins. 

Í EBD, máli C-532/06, ECR 2008, bls. I-251 (Lianakis and Others) komst Evrópudómstóllinn 

að þeirri niðurstöðu að valforsenda sem tengdist reynslu sérfræðinga bjóðanda væri ólögmæt. 

Sambærileg niðurstaða er í úrskurði kærunefndar útboðsmála 9. desember 2005 (25/2005) í 

máli Pfaff Borgarljósa hf. gegn Flugstöð Leifs Eiríkssonar hf. Um var að ræða tilboð í 

endurnýjun hljóðkerfis í flugstöðinni og var tilgreint í útboðsgögnum að reynsla og geta 

bjóðanda skyldi vega 10% við mat tilboða, verð 50% og tæknilegir eiginleikar 40%. Niðurstaða 

kærunefndarinnar var sú að þrátt fyrir að kaupanda væri heimilt að setja skilyrði varðandi hæfi 

bjóðenda yrðu þeir þættir ekki metnir á grundvelli hagkvæmni í útboðinu. 

Sue Arrowsmith hefur fært rök fyrir því að þrátt fyrir að skilja megi Lianakis dóminn þannig 

að óheimilt sé að nota hæfni starfsmanna sem valforsendu, sem var skilningur margra í kjölfar 

dómsins, þá megi einnig skilja hann á annan hátt, nefnilega þannig að ekki sé óheimilt að nota 

reynslu starfsmanna sem valforsendu, en í Lianakis málinu hafi þessari valforsendu verið stillt 

þannig upp að hún hafi í raun mælt hæfi fyrirtækisins, en ekki reynslu og getu starfsfólksins 

 
62 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 751-752. 
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m.t.t. hagkvæmni við framkvæmd samningsins og hafi þess vegna verið ólögmæt. 63 

Lögfræðingurinn Philip Lee sem hefur sérhæft sig í m.a. útboðsrétti kemst að svipaðri 

niðurstöðu í grein sinni um Lianakis málið að þar hafi í raun farið fram mat á fyrirtækinu í heild 

en ekki mat einstakra starfsmanna þess sem starfa áttu við framkvæmd samningsins og hér hafi 

því verið um hæfiskröfu að ræða en ekki valforsendu.64  

Þess ber að geta að Lianakis dómurinn var á grundvelli útboðstilskipunar 92/50/EBE, en síðan 

þá hafa komið út tvær útboðstilskipanir. Sömuleiðis er tilvitnaður úrskurður kærunefndar 

útboðsmála í Pfaff Borgarljós hf. málinu byggður á ákvæðum eldri veitureglugerðar nr. 

705/2001. Ákvæði útboðs- og veitutilskipananna hafa breyst og skýrst frá þessum tíma hvað 

þetta varðar. Í nýlegri dómi EBD, mál C-601/13, ECR 2015, bls. I-204 (Ambisig) þar sem einnig 

er vísað í Lianakis dóminn, segir að ekki sé óheimilt á grundvelli útboðstilskipunar 2004/18/EB 

að nota hæfni starfsfólks sem valforsendu a.m.k. ef um er að ræða þjónustusamning sem byggist 

á þekkingu, þjálfun og ráðgjöf, enda tengist forsendan efni samningsins.  

Eftir gildistöku nýjustu útboðs- og veitutilskipananna virðist þetta tiltekna álitamál hafa verið 

skýrt enn frekar þar sem sérstaklega er tekið fram að heimilt sé að nota valforsendur sem þessar, 

en engu að síður getur það verið nokkuð vandmeðfarið og líklegt til að valda ágreiningi milli 

aðila.  

5.2 Tengsl og skörun tæknilegra krafna og valforsendna 

Kaupendur þurfa í útboðsgögnum að lýsa afurð fyrirhugaðra innkaupa, þ.á.m. kröfum um gæði 

og hvaða tæknilega eiginleika afurðin þarf að uppfylla. Kaupandi getur valið að lýsa afurð sinni 

ítarlega og þarf að gera það ef val tilboða grundvallast á verði eða minnsta kostnaði, en ef val 

tilboða fer hins vegar fram á grundvelli besta hlutfalls milli verðs og gæða kemur til álita að 

lýsa lágmarkskröfum sem afurð verður að uppfylla en gefa völdum tæknilegum eiginleikum 

vægi og setja þá fram sem valforsendur.65 Hverjar sem valforsendurnar kunna að vera þá verða 

þær óhjákvæmilega að tengjast tæknilegum kröfum og öfugt.66 Tæknilegar kröfur geta því 

skarast við valforsendur líkt og lýst er í kafla 5.1 um tengsl og skörun hæfisskilyrða og 

valforsendna.  

 
63 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 749-752. 
64 Lee. P. (2010). Implications of the Lianakis decision. Bls. 49-50. 
65 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 740-741. 
66 SIGMA. (2016). Public Procurement. Setting the Award Criteria: Brief 8. Bls. 6. 
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Kaupendur verða ávallt að gæta meginreglna opinberra innkaupa þegar viðkomandi innkaup 

eru skilgreind í útboðsgögnum, einkum meðalhófsreglunnar og jafnræðisreglunnar. Í 

útboðsgögnum þarf að koma fram hvaða kröfur eru gerðar m.t.t. tæknilegra eiginleika svo og 

kröfur um merki og vottun ef um slíkt er að ræða, sbr. 61. – 63. gr. veitureglugerðarinnar. Kröfur 

þessar þurfa að vera þess eðlis að þær leiði ekki til ómálefnalegra hindrana og að þær stuðli að 

jafnræði og virkri samkeppni bjóðenda. Til að mynda er skv. 5. mgr. 61. gr. reglugerðarinnar 

óheimilt að mismuna fyrirtækjum með þeim hætti að vísa í útboðsgögnum til ákveðins 

framleiðanda eða gerðar, tegundar, uppruna, vörumerkja o.þ.h. nema í undantekningartilvikum 

þegar ekki er unnt að lýsa kröfum með öðrum almennari hætti, en þá verður jafnframt að taka 

fram að sambærileg vara eða þjónusta komi einnig til greina.  

Sama gildir ef tæknilegum eiginleikum innkaupanna er lýst með tilvísun í staðla eða önnur 

tæknileg tilvísunarkerfi eða forskriftir, sbr. sömu grein, þar sem kaupandi þarf jafnan að bæta 

við tilvísunina orðalaginu „eða jafngildur“ eða öðru álíka orðalagi sem gefur til kynna að 

bjóðandi geti sýnt fram á með öðrum hætti að vara hans eða þjónusta uppfylli þær kröfur sem 

gerðar eru. Þetta á þó ekki við um innkaup sem eru þess eðlis að um þær gilda óundanþægar 

reglur varðandi staðla eða aðrar tækniforskriftir, enda séu þær reglur í samræmi við 

skuldbindingar Íslands skv. EES-samningnum. 

Evrópudómstóllinn fjallaði um ólögmæta útilokandi tæknilegar kröfu í EBD, máli C-45/87, 

ECR 1988, bls. I-4929 (Commission v Ireland) vegna útboðs á vatnsveitukerfi, þar sem krafa 

var að pípur sem nota átti til verksins yrðu að vera vottaðar samkvæmt írskum stöðlum. Fyrir 

lá að einungis eitt írskt fyrirtæki gat boðið slíka vöru og kaupandinn hafnaði öðrum tilboðum 

þrátt fyrir að þau uppfylltu aðra staðla sem jafna mátti til írska staðalsins. Innkaupin féllu ekki 

undir útboðstilskipunina þar sem um veitustarfsemi var að ræða sem var á þessum tíma 

undanþegin innkaupatilskipunum ESB sbr. umfjöllun í kafla 3.1 en niðurstaða dómstólsins var 

að þessi krafa bryti gegn fjórfrelsisákvæðum TFEU og væri því ólögmæt. 

Kaupanda er heimilt að krefjast merkis eða vottunar skv. 62. og 63 gr. veitureglugerðarinnar 

þess eðlis að vara eða þjónusta bjóðanda uppfylli kröfur innkaupaferilsins, en krafa um slíkt 

merki eða vottun verður að tengjast efni samningsins og er kaupanda jafnframt skylt að 

samþykkja önnur gild sönnunargögn frá bjóðanda sem ekki hefur slík merki eða vottanir, um 

að kröfur innkaupaferilsins séu uppfylltar. 
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Dæmi um of strangar kröfur í útboðsgögnum í þessu tilliti er t.d. að finna í úrskurði 

kærunefndar útboðsmála 17. maí 2016 (29/2015) í máli Hópferðamiðstöðvarinnar ehf. gegn 

Hafnarfjarðarbæ. Varnaraðili hafði í útboðsgögnum gert kröfur um að gæðakerfi og 

umhverfisstjórnunarkerfi bjóðenda skyldu vera vottuð skv. ISO 9001 / ISO 14001 eða 

sambærilegt eða getað sannað að slík vottun yrði komin á fyrir tiltekinn tíma. Kærandi taldi 

ómálefnalegt að gera kröfu um slíka vottun, auk þess að með því væru útboðsgögnin einungis 

sniðin að einum mögulegum bjóðanda sem hefði slíkt vottað kerfi, en lagði með tilboði sínu 

gögn til sönnunar á því hvernig hann uppfyllti gæða- og umhverfiskröfur, þótt ekki væri um 

vottað kerfið að ræða. Tilboð hans var dæmt ógilt á þeim grundvelli að tilgreind vottunarskjöl 

voru ekki til staðar. Í úrskurði kærunefndarinnar kemur fram að bjóðanda hafi verið heimilt að 

leggja fram önnur gögn en vottun til að sanna að hann uppfylli tilgreindar kröfur og hann hafi 

því mátt vænta þess að tilboð hans yrði metið en ekki dæmt ógilt. 

5.3 Ógild tilboð 

Til að tryggja jafnræði bjóðenda ber kaupanda að hafna tilboðum sem uppfylla ekki í 

meginatriðum skilyrði og kröfur innkaupaferilsins, sbr. a-lið 1. mgr. 77. gr. veitu-

reglugerðarinnar. Skylda kaupanda til höfnunar slíkra tilboða er þó ekki fortakslaus þótt 

tilboðin uppfylli ekki að öllu leyti formskilyrði innkaupaferilsins sbr. 4. mgr. sömu greinar, eins 

og nánar verður rakið hér á eftir.  

5.3.1 Ófullkomin tilboð 

Ófullkomin tilboð eru ekki endilega ógild sbr. 4. mgr. 77. gr. veitureglugerðarinnar. 

Meginreglan um jafnræði útilokar ekki leiðréttingar eða viðbætur þegar um augljósa villu er að 

ræða og leiðréttingar er þörf, enda er kaupanda heimilt að kalla eftir skýringum eða 

framlagningu viðbótarupplýsinga, svo framarlega sem þær eru ekki til þess fallnar að raska 

samkeppni eða jafnræði bjóðenda eða feli í sér breytingar á grundvallarþáttum tilboðs. 

Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 22. júní 2017 (7/2017) í máli Rafals ehf. gegn Rarik ohf., 

Ríkiskaupum, RST Neti ehf. og Hraunsölum ehf. gerði kærandi kröfu um að tilboði RST Nets 

ehf. og Hraunsala ehf. yrði vísað frá útboði m.a. vegna þess að í sameiginlegu tilboði þeirra 

vantaði endurskoðaðan eða kannaðan ársreikning fyrir annan bjóðandann svo sem krafa var um 

í útboðsgögnum og með því var álit kæranda að tilboð þeirra uppfyllti ekki skilyrði um 

fjárhagslegt hæfi. Fram kom í málinu að ársreikningi hafði verið skilað með tilboði bjóðenda 
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þótt hann hafi ekki verið endurskoðaður eða kannaður og að eftir opnun tilboða kallaði 

Ríkiskaup eftir endurskoðuðum eða árituðum ársreikningi. Kærunefndin hafnaði kröfum 

kærenda á þeim forsendum að kaupanda hafi verið heimilt að kalla eftir viðbótargögnum og 

framlagning þeirra hafi ekki falið í sér breytingu á grundvallarþáttum tilboðsins eða mismunun 

bjóðenda. 

Ef hins vegar tilboð eru ófullkomin í veigamiklum atriðum og framlagning nýrra gagna til að 

fullkomna þau felur í raun í sér nýtt tilboð eða breytingu á tilboði, eða öðrum bjóðendum er 

mismunað með framlagningu gagnanna, þá er óheimilt að kalla eftir viðbótargögnum eða ganga 

til samninga á grundvelli slíks tilboðs.  

Það sama gildir um tilboð sem uppfylla ekki tæknilegar kröfur útboðsgagna. 

Evrópudómstóllinn úrskurðaði í EBD, máli C-243/89, ECR 1993, bls. I-3353 (Commission v 

Denmark), þar sem samið var við bjóðanda um byggingu umferðarmannvirkja yfir Stórabelti, 

á grundvelli tilboðs sem í raun var frávikstilboð án þess að heimild væri fyrir slíku í 

útboðsgögnunum, að það bryti gegn meginreglunni um jafnræði bjóðenda að taka tilboði sem 

ekki væri í samræmi við útboðsgögn og væri því óheimilt. Regla þessi endurspeglast í a-lið 1. 

mgr. 77. gr. veitureglugerðarinnar þar sem segir að bjóðandi sem valinn er þurfi að uppfylla 

kröfur, skilyrði og viðmiðanir innkaupaferlisins. 

5.3.2 Of seint framkomin tilboð 

Í 71. – 73. gr. veitureglugerðarinnar er kveðið á um lágmarkstilboðsfresti frá birtingu 

auglýsingar til opnunar tilboða, en almenna reglan er skv. 1. mgr. 71. gr. að gefa skuli 

bjóðendum nægilega langan frest til að þeir geti útbúið tilboð sitt. Samkvæmt 4. mgr. sömu 

greinar er skylt að framlengja tilboðsfrest vegna umtalsverðra breytinga á útboðsgögnum eða 

vegna mikilvægra upplýsinga sem kaupandi leggur fram eftir að minna en sex dagar eru eftir 

af tilboðsfrestinum eða minna en fjórir dagar ef um hraðútboð er að ræða. 

Almennur lágmarksfrestur skv. framangreindum greinum er mismunandi eftir tegund 

innkaupaferils: 

a) Almennt útboð – 35 almanaksdagar. 

b) Þátttökubeiðni í forvali – 30 almanaksdagar.  

c) Lokað útboð – 10 almanaksdagar eða samkvæmt gagnkvæmu samkomulagi við valda 

bjóðendur. 
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d) Þátttökubeiðni í samningskaupum að undangenginni útboðsauglýsingu, samkeppnis-

viðræðum eða nýsköpunarsamstarfi – 30 almanaksdagar. 

Heimild er til að stytta fresti í liðum a, b og d vegna brýnnar nauðsynjar, vegna notkunar 

rafrænna útboðsaðferða eða vegna birtingu forauglýsingar en þeir mega þó aldrei vera skemmri 

en 15 almanaksdagar. 

Til að jafnræði bjóðenda sé ekki raskað ber kaupanda að hafna tilboðum sem berast eftir 

auglýstan frest. Sé staðan hins vegar sú að kaupanda var um að kenna að bjóðandi gat ekki 

skilað tilboði á réttum tíma, er réttlætanlegt og jafnvel skylt að taka tillit til þess, enda er það 

ekki brot á jafnræði, þar sem bjóðandi sem hefur fengið rangar upplýsingar sem hafa leitt til 

þess að honum var ekki kleift að skila tilboði á réttum tíma, er ekki í sömu stöðu og sá bjóðandi 

sem bjó yfir réttum upplýsingum til að skila tilboði sínu innan tímafrestsins.67 Þessi túlkun 

kemur m.a. fram í úrskurði kærunefndar útboðsmála 17. september 2019 (14/2019) í máli 

Aflvéla ehf. gegn Vegagerðinni, Ríkiskaupum og Nortek ehf., en í málinu háttaði svo til að galli 

var í tímasetningu rafræns innkaupakerfis Ríkiskaupa sem leiddi til þess að sumir bjóðendur, 

þ.á.m. Nortek ehf. voru með sænskan tíma í kerfinu í stað íslensks tíma og kerfið var því búið 

að loka á móttöku tilboða þegar Nortek ehf. hugðist skila inn tilboði skömmu fyrir auglýstan 

tilboðsfrest. Fyrirtækinu var því heimilað að skila inn tilboði sínu með tölvupósti skömmu síðar, 

þótt tilboðsfrestur væri á þeim tíma útrunninn og var tilboði þessu síðar tekið, en sætti kæru á 

grundvelli þess að  óheimilt væri að taka til greina tilboð sem bærust eftir tilboðsfrest. 

Kærunefndin taldi að þrátt fyrir það hefði varnaraðilum verið heimilt að móttaka tilboð Norteks 

ehf. undir þessum kringumstæðum enda ekki við Nortek ehf. að sakast og að fyrirtækið hefði 

ekki setið við sama borð og aðrir bjóðendur hefði þeim ekki verið heimilað að skila inn tilboði 

sínu við þessar aðstæður. Auk þess hafi öðrum bjóðendum ekki verið mismunað með þessu. 

5.3.3 Óeðlilega lág tilboð 

Séu tilboð óeðlilega lág að mati kaupanda ber honum skv. 1. mgr. 92. gr. veitureglugerðarinnar 

að leita skýringa á því einkum varðandi: 

a. hagkvæmni framleiðsluferlis, þjónustu eða byggingaraðferðar, 

b. tæknilegar lausnir, sem hafa verið valdar, og hvers konar óvenjulega hagstæðar 

aðstæður bjóðanda við framkvæmd verks, afhendingu vöru eða veitingu þjónustu, 

c. frumleika í tillögum bjóðanda varðandi verk, vöru eða þjónustu, 

 
67 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 733. 
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d. samræmi við gildandi ákvæði kjarasamninga og löggjafar um umhverfisvernd, 

félagsleg réttindi og um vinnuvernd og vinnuskilyrði á staðnum þar sem 

framkvæmd verks, afhending vöru eða veiting þjónustu fer fram, 

e. skyldur bjóðanda vegna undirverktaka, sbr. 97. gr., 

f. möguleika bjóðanda á því að fá ríkisaðstoð.  

Ekki er skilgreint nánar í veitureglugerðinni eða OIL hvað telst óeðlilega lágt tilboð heldur er 

kaupanda eftirlátið að meta það. Samkvæmt útskýringu fræðimanna er tilboð óeðlilega lágt ef 

það vekur grun um að illmögulegt sé að afhenda afurðina á þessu verði á lögmætan hátt, 

bjóðandi muni ekki geta staðið við samninginn nema gegn viðbótargreiðslum eða að ólögmæt 

ríkisaðstoð orsaki hið lága verð.68 Kaupanda ber að hafna slíkum tilboðum ef hann kemst að 

því að tilboðið uppfyllir ekki ákvæði kjarasamninga eða löggjafar um vinnuvernd, 

umhverfisvernd eða félagsleg réttindi, sbr. d-lið málsgreinarinnar. Honum er hins vegar ekki 

heimilt að hafna tilboði sem er óeðlilega lágt vegna þess að bjóðandi hafi hlotið ríkisaðstoð sbr. 

f-lið, nema bjóðanda takist ekki innan hæfilegs frests að sýna fram á að slík ríkisaðstoð hafi 

verið löglega veitt og þarf kaupandi þá jafnframt að tilkynna ESA um þá ákvörðun.  

Í öllum tilvikum ber kaupanda að rökstyðja höfnun tilboðs á grundvelli þess að það hafi verið 

óeðlilega lágt sbr. 5. mgr. 92. gr. veitureglugerðarinnar, en honum er ekki heimilt að útiloka 

slík tilboð með sjálfvirkum hætti. Í máli EBD, mál C-103/88, ECR 1989, bls. I-1839 (Costanzo) 

sem tengdist útboðum á breytingu fótboltaleikvangs þar sem tilboð sem voru meira en 10% 

undir meðalfjárhæð allra tilboða voru metin óeðlilega lág og hafnað á þeim grundvelli, segir að 

rannsóknarskylda hvíli ávallt á kaupanda í þannig tilvikum og ekki sé heimilt að nota 

stærðfræðiformúlur til sjálfkrafa útilokunar, auk þess sem veita beri bjóðanda tilhlýðilegan 

andmælarétt. Úrskurður kærunefndar útboðsmála 17. október 2003 (29/2003) í máli Njarðtaks 

ehf. gegn Sorpeyðingu höfuðborgarsvæðisins bs. laut einnig að þessu atriði. Kaupandi hafði 

sett ákvæði í útboðsskilmála um að öll tilboð sem væru lægri en 75% af kostnaðaráætlun yrðu 

ekki tekin til greina, en kærunefndin taldi þá ráðstöfun ólögmæta og að kaupanda hefði borið 

að taka sjálfstæða afstöðu til allra tilboða og gefa bjóðendum kost á að útskýra þau tilboð sem 

kaupandi teldi óeðlilega lág. 

 
68 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 802. 



 

 

 54 

5.4 Hætt við útboð eða öllum tilboðun hafnað 

Kaupandi getur hvenær sem er í útboðsferlinu valið að hætta við útboðið, en fyrir því þurfa að 

liggja málefnalegar ástæður, svo sem að ekki sé lengur þörf á afurðinni vegna breyttra 

aðstæðna, eða að kaupandi kjósi að velja fremur innanhússlausn. Hins vegar er kaupanda ekki 

heimilt að hætta við útboð eða veitingu samnings einungis vegna þess að annar aðili átti lægsta 

boð heldur en sá aðili sem hann hefði helst kosið eða vegna þess að hann hefur efnt til útboðs í 

því skyni að fá tilfinningu fyrir verði og efnir svo síðar til nýs útboðs til að fá fram hagstæðara 

verð.69 Ljóst er að gerð tilboða getur verið verulega kostnaðarsöm fyrir bjóðendur og því er 

ekki forsvaranlegt að kaupendur leiti tilboða sem þeir ætla sér ekki að nýta til að koma á 

samningi í kjölfarið.70 Ekki er hægt að réttlæta slíkt með því að kalla fyrra útboðið verðkönnun 

eða verðfyrirspurn, enda breytir heitið engu um eðli gjörningsins eins og áður hefur komið fram. 

Hins vegar er skv. 59. gr. veitureglugerðarinnar heimilt að gera markaðskönnun í þeim tilgangi 

að undirbúa fyrirhuguð innkaup, enda er þá öllum aðilum ljóst að ekki er um eiginlegt útboð að 

ræða og meginreglna um gagnsæi og jafnræði er gætt. 

Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 19. ágúst 2003 (18/2003) í máli Íslenskra aðalverktaka hf. 

og NCC AS gegn Vegagerðinni féllst nefndin ekki á að Vegagerðinni hefði verið heimilt að 

hafna öllum tilboðum vegna fyrirmæla þar að lútandi frá ráðherra sem orsökuðust af 

þensluástandi í þjóðfélaginu. Nefndin taldi að enginn áskilnaður hafi verið um slíkt í 

útboðsgögnum þrátt fyrir almennan áskilnað um höfnun allra tilboði og að þensluástand í 

þjóðfélaginu tengdist ekki á málefnalegan hátt efni hins fyrirhugaða samnings sem var um 

jarðgangnagerð annars vegar milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar og hins vegar milli 

Siglufjarðar og Ólafsfjarðar, svonefnd Héðinsfjarðargöng. Verður að líta svo á m.t.t. 

úrskurðarins að almennur áskilnaður um höfnun allra tilboða hafi því lítið gildi nema unnt sé 

að sýna fram á málefnalegar ástæður fyrir slíkri ráðstöfun. Hæstiréttur staðfesti þessa túlkun 

kærunefndarinnar í máli sömu aðila Hrd. 17. nóvember 2005 (182/2005). 

Í breytingalögum nr. 37/2019 var 82. gr. OIL breytt á þann veg að við bættist ákvæði um að 

tilboð teljist óaðgengileg ef þau nema hærri fjárhæð en fjárhagsáætlun kaupanda gerir ráð fyrir. 

Slíkum tilboðum væri því hafnað ef kaupandi hefði ekki sérstaklega áskilið sér rétt til að taka 

slíku tilboði. Í sömu breytingalögum var bætt við ákvæði 83. gr. laganna þess efnis að kaupanda 

 
69 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 855-856. 
70 Sigurður Gizurarson. (1991). Er þörf á lögum um útboð hér á landi? Bls. 136. 
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sé heimilt að hafna öllum tilboðum ef almennar forsendur fyrir útboði hafi brostið eða aðrar 

málefnalega ástæður standi til þess.  

Sambærilegum ákvæðum hefur ekki verið bætt við veitureglugerðina og á þessi útgönguleið 

því ekki sjálfkrafa við um innkaupaferli á grundvelli hennar, en sá möguleiki er þó fyrir hendi 

að setja áskilnað í útboðsgögn um undir hvaða kringumstæðum sé heimilt að hafna öllum 

tilboðum. Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 27. júní 2018 (2/2018) í máli Munck Íslandi ehf. 

gegn Ríkiskaupum og Reykjanesbæ kemur fram að óheimilt sé að hafna öllum tilboðum nema 

fyrir því liggi málefnalegar ástæður sem lýst hefur verið í útboðsgögnum, en í þessu máli hafði 

kaupandi áskilið sér rétt til að hafna tilboðum sem væru yfir kostnaðaráætlun eða fyrirliggjandi 

fjárheimildum. Um var að ræða verkhönnun og verkframkvæmd við Stapaskóla í Reykjanesbæ. 

Lægsta tilboð var 8% yfir kostnaðaráætlun og numu þessi 8% u.þ.b. 292 milljónum króna. Í 

ljósi þess að áskilnaðurinn lá fyrir í útboðsgögnum og kærunefndin taldi að fjárhagsáætlunin 

hefði verði vönduð og raunhæf og hefði legið fyrir áður en tilboð voru opnuð, auk þess sem 

frávikið frá kostnaðaráætlun var verulegt í krónum talið, var það mat nefndarinnar að heimilt 

hefði verið að hafna öllum tilboðum. Leiðir af þessu að ef ætlunin er að nota útgönguleið sem 

þessa, er jafnframt gerð krafa um að fjárhagsáætlun sú sem miðað er við sé raunhæf og hægt sé 

að sýna fram á að hún hafi verið til staðar áður en tilboð voru opnuð. 

Þrátt fyrir þær skorður sem hér hefur verið lýst við heimild kaupanda til að hafna öllum 

tilboðum, leiðir af meginreglum útboðs- og verktakaréttar og meginreglu um samningafrelsi að 

ekki er hægt að neyða kaupanda til að ganga til samninga um tilboð sem hann vill ekki taka. 

Hann getur þó orðið skaðabótaskyldur gagnvart bjóðanda ef höfnun hans á öllum tilboðum 

byggir ekki á málefnalegum ástæðum. Þetta hefur verið áréttað í úrskurðum kærunefndar 

útboðsmála, t.d. í úrskurði kærunefndar útboðsmála 17. ágúst 2007 (11/2007) í máli Villa Valla 

ehf. gegn Húnaþingi vestra vegna skólaaksturs þar sem kærð var ákvörðun sveitarfélagsins að 

hafna öllum tilboðum og efna til nýs útboðs. Þar komst kærunefndin að þeirri niðurstöðu með 

hliðsjón af framangreindri meginreglu að ekki séu efni til að knýja sveitarfélagið til að halda 

eldra útboðinu áfram gegn vilja þess, en úrskurðaði sveitarfélagið hins vegar skaðabótaskylt 

vegna kostnaðar bjóðanda við undirbúning tilboðs og þátttöku í útboðinu. 

5.5 Framsetning valforsendna 

Val tilboða skal byggjast á fjárhagslegu hagkvæmnimati sbr. 90. gr. veitureglugerðarinnar og 

því verða valforsendur að miðast við að unnt sé með hlutlægum hætti að reikna út hvaða tilboð 



 

 

 56 

sé fjárhagslega hagkvæmast. Kaupandi getur við þetta mat valið á milli þriggja aðferða, í fyrsta 

lagi með því að velja lægsta verðtilboðið, í öðru lagi með því að velja það tilboð sem felur í sér 

minnstan kostnað eða í þriðja lagi það tilboð sem felur í sér besta hlutfall milli verðs og gæða. 

5.5.1 Meginsjónarmið um valforsendur 

Mikilvægt er að gætt sé að meginreglum um jafnræði, gagnsæi og meðalhóf og að valforsendur 

byggi á málefnalegum sjónarmiðum, enda þurfa þær skv. 3. og 5. mgr. 90. gr. að tengjast efni 

samnings. 

Til að valforsendur uppfylli kröfur um jafnræði og gagnsæi þurfa þær, eins og getið er í 86. gr. 

veitureglugerðarinnar, að vera hlutlægar og aðgengilegar bjóðendum. Einnig þarf skv. 6. mgr. 

90. gr. að stilla valforsendum þannig upp að þær tryggi möguleika á virkri samkeppni. Þetta 

felur í sér að valforsendur þurfa að vera mælanlegar en ekki háðar huglægu mati eða 

geðþóttaákvörðun. Auk þess þurfa valforsendur að liggja á skýran máta fyrir í auglýsingu eða 

aðgengilegum gögnum innkaupaferilsins, þannig að bjóðendur hafi kost á að gera sér grein fyrir 

því hversu vel þeirra tilboð fellur að valforsendunum. Óheimilt er að víkja frá þeim á síðari 

stigum innkaupaferilsins enda er slík breyting til þess fallin að raska jafnræði og samkeppni.  

Nokkuð misjafnt er hvernig tekið hefur verið á breytingum á valforsendum í dómum og 

úrskurðum. Evrópudómstóllinn segir í EBD, mál C-448/01, ECR 2003, bls. I-14527 (EVN and 

Wienstrom), fortakslaust að ekki megi breyta valforsendum á nokkrun hátt í innkaupaferli. Í 

kafla 4.2 er tilvísun til dóma og úrskurða þar sem sagt er í öðru tilvikinu að forsendum tilboðs, 

þ.m.t. kröfum til bjóðenda megi ekki breyta eftir skil tilboða og í hinu tilvikinu ekki eftir opnun 

tilboða. Ljóst er sbr. 4. mgr. 71. gr. veitureglugerðarinnar að kaupandi hefur ákveðið svigrúm 

til breytinga á útboðsgögnum sem felast í framlagningu viðbótarupplýsinga, allt að sex dögum 

áður en tilboðsfrestur rennur út, eða fjórum dögum ef um hraðútboð er að ræða. Ekki kemur 

fram í greininni nákvæmlega hvers konar breytingar eru heimilar og heldur ekki í samsvarandi 

57. gr. OIL eða skýringum með frumvarpi laganna. Þessi heimild hefur verið túlkuð þannig að 

heimilt sé að gera breytingar á valforsendum að þeim skilyrðum uppfylltum að bjóðendum sé 

gefinn nægilegur tími til að bregðast við breytingunum og að ekki sé um meiri háttar breytingu 

að ræða.71  Meiri háttar eða íþyngjandi breytingar á valforsendum, hæfiskröfum og tækni-

forskriftum geta leitt til útilokunar bjóðenda sem skv. upprunalegum útboðsgögnum hefðu 

 
71 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 790-793. 
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getað boðið í innkaupin og eru e.t.v. búnir að leggja mikla vinnu og kostnað í gerð tilboðsins 

þegar kaupandi breytir forsendum útboðsins. Slík breyting myndi teljast brjóta gegn jafnræði 

bjóðenda.72 Samkvæmt Wienstrom dóminum eru slíkar breytingar á valforsendum óheimilar og 

ef þær eru engu að síður nauðsynlegar þá ber kaupanda að hætta við útboðið og efna til nýs 

útboðs.  

Það sama gildir ef um meiriháttar breytingu er að ræða sem hefði gefið fleiri bjóðendum kost á 

að taka þátt í útboðinu ef skilmálar útboðsins hefðu verið með þeim hætti frá upphafi. Í máli 

Öryggismiðstöðvar Íslands ehf. gegn Nýjum Landspítala ohf. sbr. úrskurð kærunefndar 

útboðsmála 28. nóvember 2017 (11/2017) var tekið til sérstakrar athugunar hvort breyting sem 

fólst í niðurfellingu á tilteknu skilyrði útboðsgagna hefði verið svo veruleg að hún hefði gert 

fleiri bjóðendum kleift að bjóða í verkið og hefði með því raskað jafnræði bjóðenda á þann hátt 

að bjóða hefði þurft verkið út að nýju. Niðurstaðan var að svo hefði ekki verið, en engu að síður 

sýnir orðalag úrskurðarins að veruleg breyting hvort sem hún er til þrengingar eða rýmkunar 

skilyrða getur leitt til ógildingar útboðsins. 

Valforsendur mega ekki fela í sér útilokandi skilyrði umfram það sem nauðsynlegt er á 

grundvelli eðlis innkaupanna, þannig að þær hindri ekki samkeppni. Útilokandi valforsenda 

sem er til þess fallin að hindra samkeppni gæti t.d. verið þannig að valforsendu væri án 

málefnalegra ástæðna gefið mikið vægi, sem kaupandi veit að einungis einn bjóðandi eða 

einungis bjóðendur á tilteknu svæði, t.d. eingöngu innlendir bjóðendur eða eingöngu erlendir 

bjóðendur, geta uppfyllt. Með því væri bjóðanda eða hópi bjóðenda veitt óeðlilegt forskot. 

Valforsenda sem ekki byggist á málefnalegum sjónarmiðum sem tengjast efni samnings er 

forsenda sem snýr að atriðum sem litlu eða engu máli skipta um framkvæmd samningsins. 

Nánar er fjallað um málefnaleg sjónarmið og tengsl við efni samnings í kafla 5.5.6.1. 

5.5.2 Svæðisbundnar valforsendur 

Í 85. gr. veitutilskipunarinnar er að finna heimild veitufyrirtækja til að hafna tilboði vegna 

vörusamnings þar sem verðmæti vara sem upprunnar eru í þriðja landi sbr. skilgreiningu í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 952/2013 um tollalög Sambandsins, er meira en 50% af 

heildarverðmæti samnings. Jafnframt skal veita tilboðum sem ekki innihalda slíkar vörur 

forgang ef framangreint verðmæti vara frá þriðja landi er minna en 50%, ef verðmunur 

 
72 Steinicke, M. og Groesmeyjer, L. (2008). EU‘s udbudsdirektiver med kommentarer. Bls. 1092. 
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tilboðanna er ekki meiri en 3%. Skal þannig telja tilboð sem er hærra sem nemur allt að 3%, 

hagkvæmara heldur en tilboð sem er lægra sem því nemur en inniheldur vörur sem upprunnar 

eru í þriðja landi. Sambærilegt ákvæði er ekki að finna í útboðstilskipuninni og gildir þetta því 

eingöngu um innkaup sem heyra undir veitutilskipunina. 

Ekki er heimilt að beita þessu ákvæði gagnvart ríkjum utan ESB sem hafa tvíhliða eða 

marghliða viðskiptasamninga við sambandið eða ríki þess, sem tryggja aðgang að mörkuðum 

þeirra landa, enda er tilgangur þessa ákvæðis í veitutilskipuninni um mismunun gagnvart þriðju 

löndum að hvetja til opnunar markaða þeirra.73 

Ekki er að finna samsvarandi ákvæði í veitureglugerðinni og virðist þetta ákvæði 

veitutilskipunarinnar því ekki hafa verið innleitt í íslenskan rétt. Almennt gildir um tilskipanir 

að leiða þarf þær í innlendan rétt til að þær hafi réttaráhrif. Evrópudómstóllinn hefur samt sem 

áður komist að þeirri niðurstöðu í ýmsum dómum að ákvæði tilskipana geti haft bein réttaráhrif 

séu þau skýr og nákvæm, óskilyrt og mæli fyrir um rétt einstaklinga eða lögaðila.74 Enda er 

ljóst af skoðun íslenskra dóma og úrskurða að undirliggjandi tilskipanir hafa í.þ.m. gildi sem 

lögskýringargögn, enda iðulega vitnað til ákvæða þeirra í dómum og úrskurðum. Því er 

hugsanlegt að framangreint ákvæði veitutilskipunarinnar geti átt við sérstaklega ef tilboð berast 

frá bjóðendum í ríkjum sem ekki eru aðilar að GPA samningi WTO um opinber innkaup, 

samanber einnig umfjöllun í kafla 2.5.3 um bjóðendur sem njóta réttar skv. OIL og 

veitureglugerðinni.  

5.5.3 Uppskipting samnings 

Eins og fjallað er um í kafla 7.1.2, er óheimilt að skipta innkaupum upp í þeim tilgangi að 

komast hjá útboðsskyldu. Hins vegar er heimilt skv. 66. gr. veitureglugerðarinnar að skipta 

samningi í hluta, þar sem bjóðendum gefst færi á að gera tilboð í einn, nokkra eða alla hluta 

samningsins. Þessu fyrirkomulagi er ætlað að auðvelda smærri fyrirtækjum að uppfylla 

valforsendur innkaupaferilsins sem er einmitt eitt af markmiðum veitutilskipunarinnar sbr. 

einnig 87. og 88. gr. aðfararorða veitutilskipunarinnar. Þótt samningum sé skipt upp í hluta og 

hver hluti sé undir viðmiðunarfjárhæðum veitureglugerðarinnar þarf engu að síður að bjóða þá 

 
73 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 446. 
74 Davíð Þór Björgvinsson. (2006). EES-réttur og landsréttur. Bls. 145. 
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út á grundvelli reglugerðarinnar ef heildarverðmæti allra hlutanna samtals er yfir viðmiðunar-

fjárhæðum, nema 2. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar eigi við, sbr. umfjöllun í kafla 7.1.2 eða 

innkaupin séu ekki útboðsskyld skv. undanþáguákvæðum IV. kafla reglugerðarinnar. Jafnframt 

breytist ekki eðli samningsins, sbr. umfjöllun í kafla 3.4.5, þótt honum sé skipt í hluta og ber 

því að líta til viðeigandi viðmiðunarfjárhæðar eftir eðli heildarsamningsins. 

Niðurstöður þýskrar rannsóknar á þessu sviði sem tók til 18.512 opinberra innkaupaferla á 

þriggja ára tímabili 2006-2008, er nokkuð athyglisverð. Úr þýðinu voru valdir með slembiúrtaki 

380 innkaupaferlar sem leiddu til 741 samnings. Þar af fólu 77,8% innkaupaferlanna í sér 

uppskipting samninga í hluta. Niðurstöðurnar sýndu að 55,7% bjóðenda voru lítil eða meðalstór 

fyrirtæki og 56,3% þeirra tilboða enduðu með samningi.75 Niðurstaða rannsóknarinnar var 

áhugaverð, þar sem hún benti til að líkur lítilla og meðalstórra fyrirtækja til að ná samningi 

ykjust ekki þótt samningum væri skipt upp í fleiri hluta, sem gæti orsakast af of ströngum 

hæfiskröfum. Niðurstöðurnar bentu hins vegar til að því meiri samkeppni sem var um 

samningana því líklegri voru lítil og meðalstór fyrirtæki til að ná árangri og telja höfundar 

rannsóknarinnar að það sé líklega vegna þess að eðli smærri fyrirtækja sé þannig að þau séu 

kappsamari, sveigjanlegri og virkari í nýsköpun heldur en stærri fyrirtæki. Einnig bentu 

niðurstöður rannsóknarinnar til að því hærra sem heildarvirði samningsins væri, því ólíklegra 

væri að smærri fyrirtækin fengju hluta slíkra samninga.76 Eins og höfundar benda á í lokin er 

ekki hægt að alhæfa út frá einni rannsókn, en þeirra niðurstöður benda þó til þess að tilgangi 

innkaupatilskipananna með heimild til uppskiptingar samninga til hagsbóta fyrir smærri 

fyrirtæki sé ekki náð og e.t.v. gætu aðrar aðferðir sem fælu í sér meiri samkeppni reynst 

happadrýgri til að auka hluta lítilla og meðastórra fyrirtækja í opinberumm innkaupum.77 

Útboðstilskipunin gengur lengra í þessum efnum heldur en veitutilskipunin, þar sem gert er ráð 

fyrir því í 46. gr. útboðstilskipunarinnar sbr. samsvarandi ákvæði í 53. gr. OIL að það sé regla 

fremur en undantekning að skipta stórum samningum í hluta í þeim tilgangi að auka samkeppni 

og þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja i opinberum innkaupum. 

 
75 Glas, A.H. og Eßig, M. (2018). Factors that influence the success of small and medium-sized suppliers in 

public procurement: evidence from a centralized agency in Germany. Bls. 70-71. 
76 Glas, A.H. og Eßig, M. (2018). Factors that influence the success of small and medium-sized suppliers in 

public procurement: evidence from a centralized agency in Germany. Bls. 73-74. 
77 Glas, A.H. og Eßig, M. (2018). Factors that influence the success of small and medium-sized suppliers in 

public procurement: evidence from a centralized agency in Germany. Bls. 75. 
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5.5.4 Val á grundvelli tilboðsverðs  

Séu valforsendur innkaupa byggðar á tilboðsverði eingöngu, er kaupanda að öllu jöfnu skylt að 

taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur innkaupaferilsins og hæfisskilyrði, enda eigi 

útilokunarskilyrði skv. 79. gr. veitureglugerðarinnar ekki við eða tilboðið sé óeðlilega lágt sbr. 

d-lið 1. mgr. 92. gr. Kaupanda er heimilt að hafna lægsta tilboði ef sýnt er að það uppfyllir ekki 

kjarasamninga, eða löggjöf um umhverfisvernd eða félagsleg réttindi sbr. 6. mgr. 77. gr. 

reglugerðarinnar. Honum er hins vegar ekki skylt að gera það nema hann telji tilboðið óeðlilega 

lágt, sbr. umfjöllun í kafla 5.3.3. Jafnframt er kaupanda skylt að taka lægsta tilboði ef hann 

tilgreinir ekki í útboðsgögnum hvernig vali tilboða verður háttað. Þessa túlkun má sjá í ýmsum 

úrskurðum kærunefndar útboðsmála, m.a. í máli Kols ehf. gegn Vegagerðinni sbr. úrskurð 

kærunefndar útboðsmála 25. október 2013 (20/2013).  

Eðli málsins samkvæmt er þessi valforsenda einföld og fljótleg í notkun og gefur ekki mikið 

tilefni til álitaefna nema aðrir bjóðendur hafi rökstuddan grun um að tilboð lægstbjóðanda sé 

ógilt eða ef ákvæði útboðsgagna eru óskýr. Jafnframt er lítil hætta á að einhvers konar 

mismunun eða spilling eigi sér stað í innkaupaferlinu.78 Þó geta komið upp vafatilvik um hvað 

sé lægsta verðtilboð og mikilvægt er að skilgreiningar útboðsgagna séu skýrar þannig að ekki 

fari á milli mála hvernig heildarverð tilboða sé reiknað. Ekki er leyfilegt að reikna það út frá 

öðrum forsendum en þeim sem birtast í útboðsgögnum.  

Í máli Sæmundar Sigmundssonar ehf. gegn Borgarbyggð sbr. ákvörðun kærunefndar 

útboðsmála 9. ágúst 2010 (17/2010) vegna skólaaksturs í Borgarbyggð kom fram í 

útboðsgögnum að áætlaður fjöldi nemenda á tiltekinni leið væri sjö, en tekið var fram að sá 

fjöldi gæti breyst. Kærandi taldi sig hins vegar vita að raunverulegur fjöldi nemenda yrði meiri 

og fjárhæð tilboðs hans miðaðist við níu til tólf nemendur. Taldi hann sitt tilboð hagkvæmast 

ef miðað væri við þann fjölda og gerði kröfu um stöðvun samningsgerðar á meðan úr málinu 

yrði leyst. Kærunefndin hafnaði kröfu hans á þeim forsendum að ótvírætt væri að í 

útboðsgögnum var miðað við sjö nemendur og því hefði kærði réttilega valið hagstæðasta tilboð 

miðað við forsendur útboðsgagna. Hins vegar getur komið til álita að stilla upp mismunandi 

möguleikum í útboðsgögnum eins og var gert í máli Sigurðar Inga Þorsteinssonar gegn 

Borgarbyggð sem einnig fjallaði um skólaakstur í Borgarbyggð, sbr. úrskurð kærunefndar 

 
78 Burgi, M. og Brandmeier, B. (2014). Quality as an Interacting Award Criterion under Current and Future EU-
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útboðsmála 10. desember 2012 (22/2012). Þar gafst bjóðendum tækifæri til að bjóða í 

mismunandi akstursleiðir miðað við mismunandi forsendur um fjölda nemanda. Í 

útboðsgögnum kom fram hver áætlaður fjöldi nemenda á hverri leið væri en jafnframt var 

gerður skýr fyrirvari um að fjöldinn gæti breyst. Kærunefndin taldi fyrirvarann nægilega skýran 

ásamt því að bjóðendum var boðið að gefa tilboð miðað við mismunandi fjölda nemenda og því 

hefði kærða verið heimilt að taka lægsta tilboði í hverja leið fyrir sig miðað við þær forsendur 

um fjölda nemenda sem lágu fyrir þegar tilboð voru metin.  

Hafa þarf í huga að 1. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar gerir ráð fyrir að fjárhagslega 

hagkvæmasta tilboð sé valið og ókosturinn við að velja lægsta verðtilboð er sá að í ýmsum 

tilvikum er lægsta verðtilboð ekki endilega fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið. Ódýr afurð af 

litlum gæðum eða sem ber með sér háan rekstrarkostnað er t.d. líklega ekki fjárhagslega 

hagkvæm. Engu að síður getur þessi valforsenda hentað vel í mörgum tilvikum og er í reynd 

oft notuð.79 

5.5.5 Val á grundvelli minnsta kostnaðar 

Val á grundvelli minnsta kostnaðar getur í vissum tilvikum hentað betur heldur en eingöngu 

tilboðsverð, þar sem það gefur kaupanda tækifæri til að leggja einnig mat á atriði eins og 

rekstrarkostnað og förgunarkostnað afurðarinnar. 

Grundvallist val tilboðs á minnsta kostnaði, skal skv. 2. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar meta 

kostnaðarhagkvæmni tilboða t.d. með útreikningi á vistferilskostnaði sbr. 91. gr. 

reglugerðarinnar. Getur sá útreikningur tekið til hluta eða alls kostnaðar vistferils afurðarinnar 

sem kaupandi eða aðrir notendur bera og einnig getur hann tekið til umhverfislegs kostnaðar á 

líftíma afurðarinnar svo sem vegna mengunar og losunar gróðurhúsalofttegunda, að því gefnu 

að unnt sé að verðleggja og sannreyna slíkan kostnað. Aðferð við útreikninginn skal vera 

hlutlæg, gagnsæ, sannreynanleg og aðgengileg bjóðendum og má ekki leiða til mismununar 

þeirra. Eðli málsins samkvæmt tengist slíkur útreikningur efni samningsins, en þó í nokkuð 

víðtækum skilningi. 

Kostnaður kaupanda og annarra notenda felur skv. a-lið 1. mgr. 91. gr. veitureglugerðarinnar í 

sér fjóra meginþætti: 
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a) Kostnað sem tengist öflun afurðarinnar, þ.m.t. verð afurðarinnar og annan kostnað 

kaupanda sem fellur til við öflunina. Þar getur t.a.m. verið um að ræða kostnað kaupanda 

við hönnun og eftirlit. 

b) Kostnað sem tengist notkun afurðarinnar, svo sem orkukostnað. 

c) Kostnað sem tengist viðhaldi afurðarinnar á líftíma hennar. 

d) Kostnað sem tengist úrvinnslu, förgun eða endurvinnslu afurðarinnar að loknum líftíma 

hennar. 

Í 3. mgr. 91. greinar er áskilið að ef lögbundin aðferð sé til staðar við útreikning 

vistferilskostnaðar, skuli beita henni í þessum tilgangi. 

Líkt og með val á grundvelli tilboðsverðs geta risið álitamál um hvernig skuli reikna minnsta 

kostnað og skiptir þá öllu máli að ákvæði útboðsgagna séu skýr. Í máli Yutong Erubus ehf. 

gegn Strætó bs. sbr. ákvörðun kærunefndar útboðsmála 18. mars 2014 (5/2014) gilti 

vistferilskostnaður 80% við mat tilboða. Vistferilskostnaðurinn samanstóð af verði og 

rekstrarkostnaði í tiltekinn árafjölda og tiltekinn fjölda ekinna kílómetra að inniföldum öllum 

tilheyrandi sköttum og gjöldum. Kærandi hafði reiknað inn í sitt tilboð heimila endurgreiðslu 

2/3 hluta virðisaukaskatts vegna kaupa almenningsbifreiða. Varnaraðili endurreiknaði tilboðið 

hins vegar og miðaði við fullan lögbundinn virðisaukaskatt við samanburð tilboða og taldi 

kærandi að sá endurreikningur væri óheimill. Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að miðað 

við orðalag útboðlýsingar hefði varnaraðila verið rétt að miða við fullan virðisaukaskatt, enda 

ekkert í orðalagi útboðsgagnanna sem benti til þess að taka ætti tillit til skattareglna um frádrátt 

eða endurgreiðslu. Var því kröfu kæranda hafnað. 

5.5.6 Val á grundvelli besta hlutfalls milli verðs og gæða 

Í veitutilskipuninni er lögð áhersla á gæði í innkaupum og er í 2. mgr. 95. gr. aðfararorða 

tilskipunarinnar heimild aðildarríkja til að banna eða takmarka notkun eingöngu verðs eða 

kostnaðar við mat á tilboðum, þannig að tilboð séu ávallt eða fyrst og fremst metin á grundvelli 

besta hlutfalls verðs og gæða. Þessi heimild hefur þó ekki verið nýtt í veitureglugerðinni, en 

m.t.t. orðalags veitutilskipunarinnar má líta svo á að þessi aðferð við mat tilboða þyki 

ákjósanleg. Í 1. mgr. 97. gr. aðfararorða tilskipunarinnar er einnig áréttuð hvatning um að velja 

valforsendur á þann máta að innkaupin skili sem mestum gæðum og afurð sem samrýmast 

þörfum kaupanda sem best.  
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Ákveði kaupandi að nota besta hlutfall milli verðs og gæða sem mælikvarða á fjárhagslega 

hagkvæmasta tilboð sbr. 3. tölul. 1. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar, veitir sú aðferð meiri 

sveigjanleika heldur en að taka einungis tillit til tilboðsverðs eða kostnaðar, þar sem unnt er að 

leggja fleiri mælikvarða á framkvæmd samningsins, en þessari aðferð eru þó settar ákveðnar 

skorður eins og lýst er hér á eftir. Auk tilboðsverðs eða kostnaðar er ákveðnum öðrum þáttum 

sem varða hagkvæmni innkaupanna gefið vægi sem tiltaka þarf í auglýsingu eða útgefnum 

skjölum innkaupaferlisins og þau mynda samanlagt þá einkunnagjöf tilboða sem val tilboðs 

grundvallast á.80 Matsþættirnir þurfa að vera í samræmi við meginreglur um jafnræði, gagnsæi 

og meðalhóf og hægt að staðreyna þá á grundvelli gagna frá bjóðendum og meta þá með 

hlutlægum hætti í þeim tilgangi að leiða í ljós fjárhagslega hagkvæmni viðkomandi tilboðs.81 

Skilyrt er í 7. mgr. 90. gr. að tilgreina þurfi hlutfallslegt vægi valforsendna í útboðsgögnum, 

eða mikilvægisröð ef ómögulegt er að gefa valforsendum hlutfallslegt vægi, þegar þessi aðferð 

er notuð, eins og fjallað er um í kafla 5.6 um vægi og mat valforsendna. 

Í 95. gr. aðfararorða veitutilskipunarinnar kemur fram að þegar besta hlutfall milli verðs og 

gæða er notað við val tilboða skuli verð eða kostnaður alltaf að vera hluti af slíku mati. 

Kaupandi ákveður sjálfur hversu hátt vægi hann vill gefa þeim þætti, en þarf samt að hafa í 

huga markmiðið um hagkvæmni innkaupa og má því álíta að verð- eða kostnaðarþátturinn geti 

að öllu jöfnu ekki verið veigalítill í þessu sambandi. Hins vegar er heimil útfærsla skv. 4. mgr. 

90. gr. veitureglugerðarinnar að nota ekki verð eða kostnað sem hluta af valforsendum heldur 

einvörðungu valforsendur sem byggja á gæðum, en í þannig tilvikum ákveður kaupandi 

fyrirfram fast verð eða fastan kostnað viðkomandi innkaupa og bjóðendur keppa þá eingöngu 

á grundvelli gæða. 

Grundvallaratriði er að kaupandi hefur ekki ótakmarkað frelsi varðandi valforsendur enda verða 

þær að tengist efni samning þannig að þær skipti máli varðandi fjárhagslega hagkvæmni 

innkaupanna og hægt verður að meta þær á hlutlægan og gagnsæjan hátt.82  

Þrátt fyrir það geta valforsendur að einhverju marki verið huglægar, en krafa er að hægt sé að 

mæla þær á einhvern hátt með hlutlægri aðferð. Sú aðstaða var uppi í máli Logalands ehf. gegn 

Landsspítala sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 16. ágúst 2013 (1/2013) þar sem gæði 
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latexhanska voru metin af starfsfólki spítalans með blindprófun og stigagjöf. Kærunefndin taldi 

þessa aðferð ekki óheimila enda ekki séð að bjóðendum hafi verið mismunað eða að um 

ómálefnaleg sjónarmið hafi verið að ræða. 

Þrátt fyrir framangreint og að í 1. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar segi að kaupandi skuli velja 

fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið, hefur dómaframkvæmd í Evrópu og hérlendis sýnt að 

ýmsar valforsendur sem erfitt er að tengja við fjárhagslega hagkvæmni hafa þótt ásættanlegar, 

svo framarlega sem þær tengjast efni samnings, svo sem hávaði, mengun og útlit.83 Reyndar er 

umhverfislegra eiginleika og útlits sérstaklega getið sem heimilla valforsendna í a-lið 3. mgr. 

greinarinnar. Útlit er þó valforsenda sem ekki er eingöngu erfitt að tengja fjárhagslegri 

hagkvæmni, heldur hlýtur einnig að vera torvelt að mæla útlit með hlutlægum hætti. Ljóst er að 

atriði sem þessi geta verið umdeild og horfa þarf til dómafordæma til að skoða hvernig slíkar 

valforsendur geta uppfyllt kröfuna um að tengjast fjárhagslegri hagkvæmni.   

Í máli Stjörnunnar ehf. gegn Isavia og Halpal slf. sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 11. 

febrúar 2018 (11/2018) reyndi bæði á sjónarmið um huglægar valforsendur og hvort 

valforsendur tengdust fjárhagslegri hagkvæmni tilboðs. Um var að ræða samkeppnisviðræður 

vegna veitingareksturs í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, þar sem gæði vógu 50% og skiptust í 

matsþættina vöruúrval, afgreiðsla/þjónusta, hönnun og útlit og markaðssetning. Kærandi 

byggði m.a. á því að sumir matsþættirnir, einkum hönnun og útlit byggðu á huglægum grunni 

og mat þeirra hafi byggst á órökstuddu geðþóttamati, auk þess sem sumir matsþættir tengdust 

ekki fjárhagslegri hagkvæmni tilboðsins. Kærunefndin féllst ekki á þessi rök, þótt hún tæki 

reyndar undir með  kæranda að stigagjöf hefði að einhverju leyti byggst á huglægu mati. Hins 

vegar hefði legið fyrir ítarleg skilgreining og lýsing í útboðsgögnum um mat matsþátta auk þess 

sem matið hefði verið í höndum matsnefndar sem skipuð var sérfræðingum og að hluta til af 

óháðum ráðgjöfum. Stigagjöfin í heild sinni hafi því ekki gefið varnaraðila svo óheft mat að 

telja mætti að hún bryti gegn reglum um opinber innkaup. Ekki var í úrskurðinum tekin afstaða 

til þess hvort matsþættirnir tengdust fjárhagslegri hagkvæmni tilboðsins. 

Sjá má framangreinda afstöðu kærunefndarinnar í mörgum úrskurðum að eitthvert rými sé fyrir 

huglægt mat, en það er þó takmarkað. Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 2. júlí 2019 (24/2018) 

í máli Hugvits hf. gegn Háskóla Íslands, Ríkiskaupum og Spektra ehf. vegna mála- og 
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skjalakerfis fyrir háskólann kemur fram að þrátt fyrir unnt sé að réttlæta huglæga afstöðu til 

valforsendna að einhverju leyti, þá beri kaupendum að nota hlutlægt mat í sem flestum 

valforsendum og ekki nota huglægt mat nema ómögulegt sé að leggja hlutlægan mælikvarða á 

viðkomandi valforsendu. Í þeim tilvikum verði kaupandi einnig að sýna fram á að eðli 

innkaupanna réttlæti að huglægum forsendum sé gefið eitthvert vægi. Í málinu taldi 

kærunefndin að slík réttlæting hafi ekki verið fyrir hendi og hægt hefði verið að meta sumar 

valforsendurnar með hlutlægum hætti. Því hafi verið brotið gegn kröfum um hlutlægni, jafnræði 

og gagnsæi og ákvörðun kaupanda um val á tilboði var felld úr gildi. 

Varðandi val á grundvelli besta hlutfalls verðs og gæða þá verða valforsendur skv. 3. mgr. 90. 

gr. veitureglugerðarinnar að tengjast efni samnings og geta þær m.a. lotið að gæðum, 

skipulagningu og hæfi starfsfólks og afhendingu og þjónustu eftir verklok. Hér á eftir verður 

fjallað um þessi skilyrði. 

5.5.6.1 Tengsl við efni samnings 

Skv. 3., 5. og 6. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar er ófrávíkjanlegt skilyrði að valforsendur 

tengist efni samnings og tryggi auk þess möguleika á virkri samkeppni. Í því síðara felst m.a. 

að ekki má setja valforsendurnar þannig fram að þær séu til þess fallnar að útiloka tiltekinn 

bjóðanda eða hóp bjóðenda, nema fyrir því liggi málefnalegar ástæður.  

Valforsendur þurfa því að tengjast vörunni, þjónustunni eða verkinu sem innkaupin snúast um 

eða framkvæmd vinnunnar sem innt er af hendi innan samningsins á þann hátt að þau skipti 

máli varðandi afurð samningsins. Valforsendurnar mega hins vegar ekki lúta að almennri 

starfsemi bjóðanda, eða starfsemi hans sem snýr að öðrum þáttum heldur en þeim sem heyra 

undir samninginn sjálfan.84 Dæmi um ólögmæta valforsendu af þessu tagi má t.d. sjá í dómi 

Evrópudómstólsins EBD, mál C-448/01, ECR 2003, bls. I-14527 (EVN and Wienstrom), þar 

sem bjóðendum voru gefin stig fyrir getu til að afhenda rafmagn framleitt með 

endurnýjanlegum orkugjöfum umfram það rafmagn sem ætlunin var að festa kaup á í 

samningnum. Tilgangur þessarar valforsendu var að hvetja til framleiðslu rafmagns með 

endurnýjanlegum orkugjöfum af umhverfislegum ástæðum. Dómstóllinn mat þessa valforsendu 

ógilda og taldi hana ekki tengjast efni samningsins, þar sem hér voru gefin stig fyrir afurð sem 

ekki stóð til að kaupa í þessum samningi og þannig væri verið að meta til stiga afurð sem færi 
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til annarra kaupanda. Hins vegar hefði verið lögmætt að krefjast þess að tiltekinn hluti af því 

rafmagni sem kaupandi ætlaði að kaupa á grundvelli samningsins væri framleiddur með 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Ekki einvörðungu skorti þessa valforsendu tengsl við efni 

samnings, heldur var hún til þess fallin að mismuna bjóðendum, þar sem stærri framleiðendur 

ættu möguleika á að fá fleiri stig, þar sem þeir framleiddu meira umframrafmagn heldur en 

smærri framleiðendur, sem hefðu engu að síður verið fullfærir um að uppfylla kröfur 

samningsins. Hér var því einnig um brot á meðalhófsreglunni að ræða. Auk þess sem 

valforsenda sem sneri að framleiðslu umfram kröfur samningsins gæti ekki tengst fjárhagslegu 

hagkvæmnimati tilboða. 

Óheimilt er sbr. 102. gr. aðfararorða veitutilskipunarinnar að gera kröfur til bjóðenda sem varða 

almenna stefnu þeirra, enda tengist hún ekki efni samnings. Til dæmis er ekki heimilt að gera 

kröfu um að bjóðendur hafi sett sér almenna stefnu varðandi umhverfislega eða félagslega 

ábyrgð fyrirtækisins. 

Skipta má heimilum valforsendum sem tengjast efni samnings í fjóra flokka: 1) þeim sem 

tengjast neyslu eða notkun á aðföngum afurðarinnar, 2) þeim sem tengjast áhrifum sem 

framleiðsla eða afhending afurðarinnar hefur, 3) þeim sem tengjast áhrifum af förgun afurðar-

innar, og 4) þeim sem tengjast áhrifum á vinnuafl við öflun eða framleiðslu afurðarinnar. Hér 

gildir í meginatriðum að atriði sem ekki væri hægt að setja fram sem samningskröfu í tækni-

forskriftum útboðsgagna er heldur ekki heimilt að setja fram sem valforsendu, enda skortir hana 

þá tengsl við efni samnings. Hér er í raun um að ræða sitt hvora hlið á sama teningi. Með því 

að setja atriðið fram sem valforsendu fremur en samningskröfu er kaupanda hins vegar kleift 

að mæla og kostnaðarmeta viðkomandi atriði og reikna út mismunandi heildarhagkvæmni 

tilboða.85 

Fyrsti flokkurinn sem tengist neyslu eða notkun afurðarinnar lýtur t.d. að tæknilegri getu 

afurðarinnar eða félagslegum og umhverfislegum áhrifum við notkun hennar, svo sem hávaða 

eða mengun.86 Annar flokkurinn sem tengist framleiðslu eða afhendingu afurðarinnar getur t.d. 

náð til félagslegra þátta eða umhverfisáhrifa í framleiðsluferli afurðarinnar, eða kolefnisfótspori 
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við flutning hennar.87 Þriðji flokkurinn sem tengist förgun afurðarinnar getur tekið til kostnaðar 

við starfrækslu afurðarinnar á líftíma hennar og förgun hennar í lok líftímans.88 Fjórði og síðasti 

flokkurinn lýtur að áhrifum vinnuafls við framkvæmd samningsins. Ekki er ljóst af 

dómaframkvæmd hvort þessi þáttur tekur t.d. til möguleika fatlaðra á vinnu við samninginn eða 

áhrifa hans á atvinnustig eða þjálfun starfsmanna.89  

5.5.6.2 Tæknilegir eiginleikar og notkunargildi 

Í a-lið 3. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar segir að forsendur fyrir vali tilboðs geti m.a. náð 

yfir „Gæði, þar á meðal tæknilega kosti, útlit og notagildi, aðgengi, hönnun fyrir alla notendur, 

félagslega, umhverfislega og nýjungakennda eiginleika og viðskipti og skilyrði þeirra.“ Miðað 

við orðalag ákvæðisins er ekki um tæmandi upptalningu að ræða, heldur geta aðrir þættir sem 

máli skipta varðandi innkaupin einnig komið til álita. Jafnframt er ljóst að orðið gæði í þessum 

skilningi hefur víðtæka merkingu um hagstæða eða jákvæða eiginleika afurðar innkaupanna 

fyrir bæði kaupandann sjálfan, umhverfið og aðra aðila sem afurðin getur haft áhrif á.90 Hér 

koma því til álita fjölbreyttir möguleikar t.d. varðandi getu afurðarinnar umfram 

lágmarkskröfur, líftíma hennar, viðhaldsþörf og ýmsa aðra eiginleika sem máli skipta fyrir 

kaupandann,91 auk samfélagslegra og umhverfislegra þátta. 

Með hliðsjón af meginreglunum um jafnræði og gagnsæi verða valforsendur sem tengjast 

tæknilegum eiginleikum og notkunargildi að vera eins nákvæmlega tilgreindar í útboðsgögnum 

og kostur er, bæði í þeim tilgangi að bjóðandi geti sem best gert sér grein fyrir því hversu vel 

tilboð hans fellur að óskum kaupanda og einnig til þess að hendur þess sem metur tilboðin séu 

sem mest bundnar fyrirfram. Ekki er nægilegt að tilgreina þá almennt eins og var t.d. gert í máli 

RST Nets ehf. gegn Landsneti og Orkuvirki ehf. sem er reifaður nánar í kafla 5.6 sbr. úrskurð 

kærunefndar útboðsmála 10. nóvember 2017 (15/2017) þar sem valforsendur vegna tæknilegra 

þátta voru tilgreindar sem: reynsla af boðinni lausn, samræmi við kröfur útboðsgagna, 

umhverfisleg áhrif og útlit, án þess að nánar væri skilgreint í útboðsgögnum hvað í því fælist. 
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Annað dæmi um óljósar tæknilegar valforsendur má sjá í dómi Hæstaréttar Hrd. 17. október 

2013 (366/2013), Fastus ehf, Logaland ehf. og Beckman Coulter AB gegn Ríkiskaupum þar sem 

ýmis tæknileg atriði varðandi valforsenduna „kröfur um greinigetu“ í samkeppnisviðræðum um 

tækjabúnað og rekstrarvörur fyrir rannsóknastofu á Landspítala, leiddu til höfnunar tilboðs 

bjóðanda. Þau atriði sem úrslitum réðu um einkunnagjöf fyrir þessa valforsendu voru ekki 

tilgreind í útboðsgögnum. Hæstiréttur taldi að ekki hefði staðið til þess rökbundin nauðsyn að 

orða valforsendurnar á svo almennan hátt í útboðsgögnum og taldi þær því ólögmætar.  

Þá þarf að gæta þess þegar tæknilegir eiginleikar eru notaðir sem valforsendur að þeim sé ekki 

stillt þannig upp að þeir mismuni bjóðendum eða að einkunnargjöf vegna þeirra sé þannig 

háttað að hún sé í raun sniðin að tilteknum bjóðanda eða hópi bjóðenda. Sömu reglur gilda hvað 

þetta varðar og um skilgreiningu tækniforskrifta, sbr. umfjöllun í kafla 5.2 að ekki er leyfilegt 

að vísa til tiltekinnar gerðar, framleiðanda o.s.frv. í tæknilegum valforsendum. 

5.5.6.3 Skipulag og reynsla starfsfólks 

B-liður 3. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar segir að forsendur fyrir vali tilboðs geti m.a. náð 

yfir „Skipulagningu, menntun, hæfi og reynslu starfsfólks sem framkvæma á samninginn, 

einkum ef hæfni starfsfólks sem framkvæmir samning getur haft verulega áhrif á framkvæmd 

hans.“ Eins og áður er getið verða þessar forsendur að tengjast efni samnings en í þessu ákvæði 

er hnykkt á því að þetta eigi einkum við ef hæfni viðkomandi starfsfólks getur haft veruleg áhrif 

á framkvæmd samningsins. Ekki getur því komið til álita hæfni eða reynsla starfsfólks á öðrum 

sviðum starfsemi bjóðenda en þeim sem tengjast beint framkvæmd samningsins og sömuleiðis 

ekki annars starfsfólks bjóðanda heldur en þess sem beinlínis er ætlað að annast framkvæmd 

samningsins. Einnig er þá ekki heimilt að nota þessa valforsendu ef hæfni starfsfólks skiptir 

litlu máli varðandi framkvæmd samningsins. 

Ýmis álitamál hafa í gegn um tíðina risið varðandi það hvort skipulag og reynsla starfsfólks 

komi til álita sem valforsenda, eða hvort um sé að ræða hæfisskilyrði, þ.e. hvort hún lýtur að 

bjóðandanum sjálfum og ætti þar með að falla undir hæfisskilyrði, sbr. t.d. Lianakis dóminn 

sem fjallað var um í kafla 5.1, eða hvort hún lýtur að afurð samningsins og sé því heimil 

valforsenda. Hvað varðar þjónustusamninga er auðvelt að færa rök fyrir því að hæfni starfsfólks 

geti haft veruleg áhrif á gæði þjónustunnar og einnig hagkvæmni ef t.d. er um að ræða vinnu 

sem framkvæmd er skv. tímataxta. Í verksamningum getur hæfni starfsfólks einnig haft áhrif á 

gæði verksins og það hversu vel bjóðanda tekst að ljúka verkinu á tilsettum tíma og með 
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viðunandi árangri, sem getur haft áhrif á hagkvæmni innkaupanna, en þetta þarf að meta m.t.t. 

eðlis hvers einstaks samnings.92 Varðandi vörusamninga getur hæfni starfsfólks hugsanlega 

skipt máli sér í lagi ef í samningnum er einnig um að ræða ísetningu eða uppsetningu vörunnar. 

5.5.6.4 Afhending og þjónusta eftir verklok 

C-liður 3. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar segir að forsendur fyrir vali tilboðs geti m.a. náð 

yfir „Þjónustu eftir verklok og tæknilega aðstoð, afhendingarskilmála, þ.e. afhendingardag, 

afhendingarferli og afhendingartíma eða frest til að ljúka verki.“ 

Hér er augljóst samhengi við hagkvæmni innkaupanna, því fyrr sem kaupandi getur hafið 

hagnýtingu afurðarinnar, því hagkvæmari má álíta að hún sé fyrir hann. Sömuleiðis getur 

tæknileg aðstoð eða þjónusta eftir verklok skipt miklu fyrir kaupanda, en það fer þó eftir eðli 

innkaupanna og því hvort efni samningsins feli í sér þjónustu af því tagi. Ef slík atriði skipta 

ekki máli, er heldur ekki heimilt að nota þau sem valforsendu, enda verður ávallt að gæta að 

skilyrðinu um tengsl við efni samnings. 

5.6 Vægi og mat valforsendna 

Í 7. mgr. 90. gr. veitureglugerðarinnar er gerð krafa um að hlutfallslegt vægi allra valforsendna 

sé tilgreint í útboðsgögnum ef valið byggir ekki einvörðungu á verði. Heimilt er að setja vægið 

fram sem ákveðið bil með hámarksvikmörkum. Í undantekningartilvikum er heimilt að raða 

valforsendum í mikilvægisröð í stað þess að gefa þeim hlutfallslegt vægi, en það er einungis 

heimilt ef ekki er mögulegt vegna hlutlægra ástæðna að tilgreina vægi þeirra í hlutföllum. 

Meginreglan virðist skv. orðalagi ákvæðisins vera sú að tilgreina þurfi vægið nákvæmlega fyrir 

allar valforsendur en þá ber að líta á heimildarákvæðin tvö sem frávik eða undantekningar, 

a.m.k. það síðarnefnda sem er sérstaklega tilgreint sem undantekningartilvik. Eins og 

hefðbundið er við lögskýringar ber að túlka undantekningartilvik þröngt.93  

Mörg dæmi eru um að útboð hafi verið dæmd ógild á grundvelli þess að innkaupaaðilar hafa 

ekki tilgreint valforsendur eða vægi þeirra á skilmerkilegan máta í útboðsgögnum eða notað of 

huglægar eða útilokandi valforsendur.  

 
92 Arrowsmith, S. (2014). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 1. 

Bls. 750-757. 
93 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. Bls. 179. 
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Mál RST Nets ehf. gegn Landsneti og Orkuvirki ehf. sem úrskurður kærunefndar útboðsmála 

10. nóvember 2017 (15/2017) fjallar um, er dæmi um óskýrar valforsendur sem samræmast 

ekki reglum veitureglugerðarinnar um framsetningu á valforsendum. Um var að ræða 

samningskaup vegna hönnunar og smíði nýs tengivirkis ásamt útvegun og uppsetningu 

rafbúnaðar aðveitustöðvar í Ólafsvík. Fjárhagslegt mat nam 70% og var því skipt í fjóra 

matsþætti: tilboðsverð, kostnað vegna mismunandi greiðsluskilmála, viðhaldskostnað og annan 

kostnað verkkaupa. 20% voru vegna tæknilegra þátta sem skiptist einnig í fjóra matsþætti: 

reynslu af boðinni lausn, samræmi við kröfur útboðsgagna, umhverfisleg áhrif og útlit. Loks 

var vægi verkefnastjórnunar 10% sem skiptist í sex matsþætti sem lutu að verkáætlun, 

skipulagningu verksins, reynslu starfsmanna, viðhaldssamningi, gæðakerfi og öryggis- og 

umhverfisstjórnunarkerfi. Ekki var tilgreint í útboðsgögnum hversu mikið tilboðsverðið sjálft 

myndi vega og ekki kom heldur fram vægi einstakra undirmatsþátta vegna gæða né heldur 

hvernig staðið yrði að mati þeirra. Hins vegar var matsþáttunum gefið hlutfallslegt vægi þegar 

tilboð voru metin í lok innkaupaferilsins og í matsskýrslunni sjálfri voru tilgreind þau atriði 

sem litið var til við einkunnagjöf. Kærandi hélt fram að það fyrirkomulag að tiltaka ekki vægi 

verðs í útboðsgögnum gæfi varnaraðila frjálsar hendur um hvaða tilboð hann veldi, auk þess 

sem vægi annarra undirforsendna ætti einnig að koma fram í útboðsgögnum til að koma í veg 

fyrir að val samningsaðila réðist af geðþóttamati. Þá væri ekki heimilt að nota sem valforsendu 

matsþátt um hvort lausn félli að kröfum tilboðs, enda ættu tilboð sem ekki uppfylltu kröfur 

útboðsgagna ekki að koma til álita við val tilboðs. Auk þess væru ýmsir matsþættir háðir 

huglægu mati. Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að tilgreining valforsendna í 

útboðsgögnum og hvernig staðið yrði að mati þeirra hefði verið verulega ábótavant enda væri 

brýnt að upplýsa bjóðendur um það fyrirfram. Valforsendur hefðu verið almennt orðaðar í 

útboðsgögnum og óljóst hvernig staðið yrði að mati þeirra. Varnaraðila var því gert að auglýsa 

útboðið á ný. 

Úrskurðurinn undirstrikar mikilvægi þess að valforsendur séu skýrar í útboðsgögnum, 

hlutfallslegt vægi þeirra sé bjóðendum ljóst frá upphafi og útskýrt í útboðsgögnum hvernig mat 

þeirra fer fram. Ef valforsendum er skipt upp í undirforsendur eða undirmatsþætti, þarf einnig 

að upplýsa um hlutfallslegt vægi þeirra. Er það í samræmi við meginreglurnar um gagnsæi og 

jafnræði og þá meginreglu sem áður hefur verið minnst á í kafla 4.2 að óheimilt sé að breyta 

valforsendum eftir opnun tilboða.  
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5.6.1 Samanburður tilboða 

Við samanburð gildra tilboða þarf að líta til meginreglna útboðsréttar um jafnræði og gagnsæi. 

Meta þarf öll gild tilboð á hlutlægan hátt á grundvelli þeirra valforsendna sem birtar voru í 

auglýsingu eða skjölum innkaupaferilsins. Ekki má undir nokkrum kringumstæðum breyta 

valforsendum eða vægi þeirra á þessu stigi frá því sem tilkynnt hefur verið í auglýsingu 

innkaupanna eða útboðsgögnum.94 Fari val samningsaðila fram á grundvelli besta hlutfalls milli 

verðs og gæða, þurfa valforsendur að tengjast efni samnings eins og áður hefur komið fram og 

vera þannig fram settar að unnt sé að sannreyna þær og meta með hlutlægum hætti. Jafnframt 

þarf að meta tilboð eins og þau voru sett fram upprunalega, en ekki er heimilt við samanburð 

tilboða að taka tillit til meiriháttar breytinga sem kunna að hafa orðið á tilboðum í ferli 

samningsviðræðna sem átt hafa sér stað eftir opnun tilboða ef um slíkt er að ræða.95 

5.6.2 Samkvæmni valforsendna og matsferils milli sambærilegra innkaupa 

Jafnræðisregla opinberra innkaupa felur fyrst og fremst í sér að allir bjóðendur njóti jafnræðis 

og séu meðhöndlaðir á sama hátt í sama innkaupaferli. Hún felur hins vegar ekki í sér að hæfni 

eða geta starfsfólks sama bjóðanda sé metin á sama hátt í mismunandi innkaupaferlum, enda 

geta verið ólík sjónarmið í mismunandi innkaupum sem valda því. Ætla mætti í ljósi 

meginreglunnar um gagnsæi og notkun hlutlægra mælikvarða, ásamt meginreglna 

stjórnsýsluréttar, að ef um sambærilegt innkaupaferli er að ræða hjá sama aðila fyrir 

sambærilega afurð, með sömu hæfniskröfum og sama vægi valforsendna, þá ætti mat 

valforsendnanna í það minnsta að vera svipað. Að öðrum kosti er erfitt fyrir bjóðendur að meta 

hversu vel tilboð þeirra fellur að kröfum innkaupaferilsins.  

Dómaframkvæmd sýnir þó ótvírætt að jafnræðisreglan hefur verið túlkuð á þann veg að hún 

eigi einungis að tryggja sambærilega meðferð í sama innkaupaferli, eins og kemur glöggt fram 

t.d. í máli Línuhönnunar hf. gegn Vegagerð ríkisins sbr. úrskurð kærunefndar útboðsmála 26. 

október 2004 (36/2004). Kærandi var ósáttur við að starfsmenn hans fengu lægra mat á 

grundvelli hæfni þeirra heldur en í líku útboði skömmu áður og taldi samræmi í mati frá einu 

útboði til annars grundvöll fyrir því að bjóðendur gætu undirbúið tilboð sín með vönduðum 

hætti og metið möguleika sína í samkeppni um viðkomandi útboð. Kærunefndin féllst ekki á 

 
94 SIGMA. (2016). Public Procurement. Tender Evaluation and Contract Award: Brief 9. Bls. 9. 
95 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 426. 
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hér væri brotið á jafnræðisreglu enda ætti hún að tryggja jafna meðhöndlun allra innan sama 

útboðs.  Útboð væru aldrei fullkomlega sambærileg og það gæti þvert á móti verið brot á 

jafnræðisreglunni ef einkunnagjöf í eldra útboði ætti að gilda, enda gæti eldri einkunnargjöf 

verið of há og raskað með því jafnræði bjóðenda í núverandi útboði. Því yrði að fara fram 

sjálfstætt og málefnalegt mat valforsendna í hverju útboði fyrir sig. 

5.7 Samantekt 

Enginn munur er á reglum OIL og veitureglugerðar hvað varðar valforsendur og mat tilboða. 

Kaupendur geta valið tilboð á grundvelli lægsta verðs, minnsta kostnaðar eða besta hlutfalls 

milli verðs og gæða, en þó eru tilteknir innkaupaferlar sem takmarka þessa möguleika. Ef tilboð 

eru metin á grundvelli besta hlutfalls milli verðs og gæða verður verð eða kostnaður ávallt að 

vera hluti af matsforsendum. Mikilvægt er að valforsendur, vægi þeirra og aðferðir við mat 

tilboða komi fram með skýrum hætti í útboðsgögnum og er afar lítið svigrúm til breytinga á 

valforsendum á meðan á innkaupaferli stendur. Valforsendur verða að vera mælanlegar með 

hlutlægum aðferðum, nema í algjörum undantekningartilvikum, tengjast efni samnings og miða 

að því að fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið verði fyrir valinu. Þær mega ekki fela í sér 

útilokandi skilyrði umfram það sem nauðsynlegt er vegna efnis samningsins.  

Hæfisskilyrði og valforsendur þurfa að vera skýrt aðskilin í útboðsgögnum, enda má segja að 

hæfisskilyrði, sem snúa að bjóðanda, séu annað hvort/eða skilyrði, þ.e. ef þau eru ekki uppfyllt 

kemur tilboð ekki til greina, á meðan valforsendur, sem snúa að afurð samningsins, eiga að 

mæla fjárhagslega hagkvæmni tilboðsins.  

Lýsa þarf tæknilegum eiginleikum með skýrum hætti í útboðsgögnum. Tækniforskriftir og 

valforsendur þurfa að byggja á málefnalegum sjónarmiðum, tryggja samkeppni og verða 

skilyrðislaust að uppfylla öll skilyrði meginreglna um jafnræði, gagnsæi, meðalhóf og bann við 

mismunun. 

Kaupanda er heimilt að kalla eftir skýringum eða viðbótargögnum vegna ófullkominna tilboða 

en þó eingöngu ef slíkar skýringar eða gögn eru ekki til þess fallin að raska jafnræði bjóðenda. 

Ekki er heimilt að taka við tilboðum sem berast eftir tilboðsfrest nema það orsakist af ástæðum 

sem eru kaupanda að kenna. Í vissum tilvikum er heimilt, eða jafnvel skylt, að hafna tilboðum 

sem þykja óeðlilega lág, en þó er ekki heimilt að gera það nema með rökstuðningi og að 

bjóðandi fái fyrst tækifæri til að gefa skýringar á tilboði sínu. Kaupanda er heimilt að hætta við 
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útboð eða hafna öllum tilboðum ef málefnalegar ástæður standa til þess, en slíkar heimildir hafa 

verið túlkaðar mjög þröngt. 

Skv. ákvæðum veitureglugerðarinnar er heimilt að skipta samningum í hluta til að auðvelda 

litlum og meðalstórum fyrirtækjum þátttöku, en í OIL er gengið út frá slíkri skiptingu sem 

meginreglu. Rannsóknir hafa þó sýnt vísbendingar um að slíkar ráðstafanir séu ekki endilega 

líklegar til að skila tilætluðum árangri, sérstaklega ekki í þeim tilvikum þar sem heildarvirði 

samnings er hátt. 
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6 Tegundir innkaupaferla 

Í VI. kafla veitureglugerðarinnar er lýst mismunandi tegundum innkaupaferla, en þeir eru 

almenn og lokuð útboð, samningskaup með eða án undangenginnar útboðsauglýsingar, 

samkeppnisviðræður og nýsköpunarsamstarf. Þá eru heimil innkaup skv. 1. mgr. 48. gr. 

reglugerðarinnar á grundvelli rammasamninga og gagnvirks innkaupakerfis. Í veitu-

reglugerðinni eru tvær síðastnefndu aðferðirnar taldar til innkaupaferla, en í II. kafla 

veitutilskipunarinnar eru þær flokkaðar sem tækni og aðferðir við rafræn innkaup og 

hópinnkaup ásamt rafrænum uppboðum og rafrænum vörulistum svo og miðstýrðum og 

sameiginlegum innkaupum. 

Ólíkt aðilum sem heyra undir OIL hafa kaupendur sem heyra undir veitureglugerðina að fullu 

leyti frjálst val um hvaða tegund innkaupaferils þeir kjósa að nota að undanskildum 

samningskaupum án undangenginnar útboðsauglýsingar sem sérstök skilyrði gilda um sbr. 53. 

gr. veitureglugerðarinnar. Samkvæmt OIL eru hins vegar megininnkaupaferlarnir almenn og 

lokuð útboð sbr. 1. mgr. 33. gr. laganna og einnig er heimilt að efna til nýsköpunarsamstarfs, 

en notkun annarra innkaupaferla er háð ýmsum skilyrðum. 

Auglýsa þarf innkaup yfir viðmiðunarfjárhæðum á Evrópska efnahagssvæðinu, skv. þeim 

reglum sem um það gilda varðandi form, fresti o.þ.h. Það hefur ekki verið talið brjóta gegn 

jafnræði mögulegra bjóðenda, enda er það heimilt skv. 69. gr. veitureglugerðarinnar, þótt 

kaupandi kjósi einnig að auglýsa innkaupaferli skv. 49. – 52. gr. reglugerðarinnar í dagblöðum 

eða með öðrum hætti innanlands samhliða eða eftir auglýsingu á Evrópska efnahagssvæðinu 

og jafnframt er kaupanda heimilt að vekja athygli tiltekinna fyrirtækja á útboðinu, svo 

framarlega sem hann gætir þess að raska ekki jafnræði t.d. með því að veita viðbótarupplýsingar 

sem öðrum eru ekki aðgengilegar. Þó má ekki birta auglýsingu innanlands áður en hún er birt 

á Evrópska efnahagssvæðinu og innlendar auglýsingar mega ekki innihalda aðrar upplýsingar 

en þar voru birtar sbr. 2. mgr. 70. gr. veitureglugerðarinnar. 

6.1 Almenn og lokuð útboð 

Almenn útboð eru skv. 1. mgr. 49. gr. veitureglugerðarinnar opin öllum fyrirtækjum sem telja 

sig uppfylla kröfur útboðsgagna og óska eftir að leggja fram tilboð. Bjóðendur skila þá 

umbeðnum upplýsingum sem varða hæfi þeirra á sama tíma og þeir skila inn verðtilboðum og 
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öðrum nauðsynlegum tæknilegum gögnum í samræmi við kröfur útboðsauglýsingar eða 

útboðsgagna.  

Mismunur á almennu og lokuðu útboði sbr. 2. mgr. 49. gr. veitureglugerðarinnar er fyrst og 

fremst sá að í lokuðu útboði fer fram forval bjóðenda skv. hæfismiðuðum valforsendum á undan 

sjálfu útboðinu með forauglýsingu eða hæfismatskerfi sem fjallað er um í köflum 4.3 og 4.4. 

Öðrum fyrirtækjum en þeim sem kaupandi velur í forvali er þá ekki heimilt að taka þátt í 

útboðinu. Eðli málsins samkvæmt getur ekki átt sér stað frekara hæfismat á síðari stigum lokaðs 

útboðs, enda þegar búið að útiloka þá bjóðendur frá innkaupaferlinu sem kaupandi metur að 

uppfylli ekki hæfiskröfur. Val samningsaðila í útboðsferlinu sjálfu fer því eingöngu fram á 

grundvelli valforsendna útboðsins.  

Reglur um almenn og lokuð útboð eru sambærileg í veitureglugerðinni og OIL. 

6.2 Aðrar tegundir innkaupaferla 

Almenn og lokuð útboð eru ríkjandi innkaupaferlar hjá þeim opinberu aðilum sem heyra undir 

OIL þar sem sérstakar aðstæður þurfa að vera fyrir hendi til að þeim sé heimilt að nota aðra 

innkaupaferla. Öðru máli gegnir hins vegar um þá aðila sem heyra undir veitureglugerðina þar 

sem þeim aðilum er heimilt að velja nánast hvaða innkaupaferil sem þeir kjósa og telja að þjóni 

hagsmunum sínum best. Þeir geta því ákveðið auk almenns og lokaðs tilboðs að nota 

samningskaup, samkeppnisviðræður eða nýsköpunarsamstarf, telji þeir það henta betur. 

6.2.1 Samningskaup 

Samningskaup geta farið fram að undangenginni útboðsauglýsingu sbr. 50. gr. 

veitureglugerðarinnar eða án útboðsauglýsingar sbr. 53. gr. reglugerðarinnar.  

6.2.1.1 Samningskaup að undangenginni útboðsauglýsingu 

Þegar kaupandi velur að nota samningskaup að undangenginni útboðsauglýsingu geta 

bjóðendur sótt um þátttöku á grundvelli hæfismiðaðs vals á sama hátt og þegar um lokað útboð 

er að ræða. Skv. 2. mgr. 50. gr. reglugerðarinnar getur kaupandi takmarkað fjölda þátttakenda 

með forvali sem getur þá verið á grundvelli forauglýsingar eða hæfismatskerfis. Upphaf 

innkaupaferilsins er því sambærilegur lokuðu útboði, þar til valdir bjóðendur hafa skilað 

tilboðum sínum. Valfasi ferilsins er hins vegar ólíkur og býður kaupanda upp á mun meiri 

sveigjanleika heldur en lokað útboð eða aðrir tiltækir innkaupaferlar. Helgast það m.a. af því 
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að í samningskaupaferli hefjast viðræður við þátttakendur eftir opnun tilboða sem geta leitt til 

útilokunar þeirra á seinni stigum og jafnvel endurbóta eða viðbótar við þegar framlögð tilboð.96 

Tilgangur viðræðna við bjóðendur eftir opnun tilboða er að komast að niðurstöðu um hver 

bjóðendanna sé með fjárhagslega hagkvæmast tilboð m.t.t. valforsendna, þ.m.t. hver sé 

líklegastur til að uppfylla kröfur kaupanda á hagkvæmastan hátt. Engar sérstakar skorður virðast 

vera á því í hverju þær viðræður felast og er því um að ræða mun sveigjanlegra innkaupaferli 

heldur en almennt eða lokað útboð, þar sem ekki er boðið upp á slíkar viðræður við bjóðendur, 

heldur grundvallast val í almennu og lokuðu útboði eingöngu á framlögðu tilboði. Hér getur því 

bæði verið um að ræða viðræður um tæknilegar útfærslur og fjárhagsleg atriði. Skortur á 

dómafordæmum veldur því að ekki er fyllilega ljóst hversu miklar skorður meginreglur 

innkaupa um gagnsæi og jafnræði setja þessu innkaupaferli og jafnvel er hugsanlegt að velja 

megi samningsaðilann án þess að gengið hafi verið formlega frá endanlegu tilboði að fullu 

leyti.97  

Hins vegar gilda meginreglur innkaupa um þetta innkaupaferli eins og önnur og í því felst m.a. 

að kaupanda er ekki heimilt á viðræðutímanum að mismuna bjóðendum t.d. með því að veita 

einum bjóðanda upplýsingar sem annar bjóðandi fær ekki eða með því að leyfa einum bjóðanda 

að gera breytingar á tilboði sínu en ekki öðrum. Jafnframt gilda meginreglurnar um jafnræði og 

gagnsæi um valforsendur innkaupaferilsins og fækkun bjóðenda á viðræðustigi98  Hlutleysi 

kaupanda gagnvart bjóðendum er sérlega mikilvægt vegna þess hversu frjálst og tiltölulega 

ógagnsætt þetta viðræðuform er. Í máli Toshiba International (Europe) Ltd. gegn Orkuveitu 

Reykjavíkur vegna samningskaupa um raforkuhverfla fyrir Hellisheiðarvirkjun sbr. úrskurð 

kærunefndar útboðsmála 4. desember 2004 (22/2004) er þágildandi lagagrunnur samnings-

kaupa skýrður. Þar segir að við samningskaup sé kaupanda ætlað verulegt svigrúm í viðræðum 

við bjóðendur en sömu reglur gildi hins vegar um mat tilboða og í almennum og lokuðum 

útboðum, þ.m.t. að taka skuli hagkvæmasta tilboði og gæta meginreglna um jafnræði og 

gagnsæi. 

 
96 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 458-464. 
97 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 465-466. 
98 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 2. 

Bls. 472. 
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6.2.1.2 Samningskaup án undangenginnar útboðsauglýsingar 

Samningskaup án undangenginnar útboðsauglýsingar er eina innkaupaferlið sem 

veitufyrirtækjum er ekki frjálst að nota nema við tilteknar aðstæður, nánar tiltekið að 

uppfylltum einhverjum af eftirfarandi skilyrðum, sbr. 53. gr. veitureglugerðarinnar: 

a) ef engin tilboð eða engin gild tilboð hafa borist í almennu útboði, eða ef engar 

tilkynningar eða engar gildar tilkynningar um þátttöku hafa borist vegna lokaðs útboðs, 

b) ef fyrirhugaður samningur er einungis vegna óhagnaðardrifinna rannsókna, þróunar, 

tilrauna eða athugana, 

c) ef aðeins eitt fyrirtæki kemur til greina vegna listrænna eða tæknilegra atriða þar sem 

engri samkeppni er til að dreifa eða um er að ræða kaup á afurð sem lýtur lögvörðum 

einkarétti, 

d) ef um er að ræða brýn innkaup vegna aðkallandi neyðarástands sem ekki er kaupanda 

að kenna, 

e) ef um er að ræða viðbótarvörur vegna vörusamnings þar sem aðrir tæknilegir eiginleikar 

sem gætu fengist við nýtt útboð myndu leiða til óeðlilega mikilla tæknilegra erfiðleika 

við rekstur og viðhald, 

f) ef um er að ræða nýtt verk sem er endurtekning á fyrra verki sem seljandi hefur unnið 

fyrir kaupanda, enda hafi slíkur möguleiki verið tilgreindur í upprunalegum 

útboðsgögnum fyrra verksins, 

g) ef um er að ræða vörur sem eru skráðar og keyptar í kauphöll, 

h) ef um er að ræða vörukaup á sérlega hagstæðu tilboðsverði sem býðst einungis í stuttan 

tíma og verðið er langt undir hefðbundnu markaðsverði, 

i) ef um er að ræða vörur eða þjónustu sem eru á sérlega hagstæðum kjörum frá fyrirtæki 

sem er annað hvort að hætta starfsemi eða er í greiðslustöðvun eða nauðasamningum, 

sama gildir um kaup af skiptastjóra þrotabús, 

j) ef um er að ræða samning við sigurvegara í hönnunarsamkeppni þar sem áskilin var 

skylda til að semja við einn eða fleiri sigurvegara keppninnar. 

Þegar þessi innkaupaferill er notaður á sér ekki stað neitt útboð og innkaupin eru ekki auglýst. 

Við innkaup á grundvelli a-, b- eða d-liðar velur kaupandi þann bjóðanda sem hann telur að geti 

veitt viðkomandi vöru, þjónustu eða verkframkvæmd á fullnægjandi hátt og gengur til beinna 

samninga við hann. 
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Notkun þessa innkaupaferils er einungis heimill í þessum sérstöku undantekningartilvikum og 

ber að túlka þau þröngt. Sönnunarbyrði um nauðsyn þess að nota þennan feril liggur ávallt hjá 

kaupanda.99  

Þá ber að gæta þess varðandi hönnunarsamkeppni sbr. j-lið hér að framan, að skv. 58. gr. 

veitureglugerðarinnar ber að auglýsa hönnunarsamkeppni og fylgja ákvæðum reglugerðarinnar 

og öllum meginreglum sé samanlagt virði greiðslna til þátttakenda yfir viðmiðunarfjárhæðum 

sem gilda um þjónustukaup. Ef um er að ræða þjónustusamning í kjölfar samkeppninnar skal 

leggja virði þjónustusamningsins við verðlaun eða aðrar greiðslur til þátttakenda til að ákvarða 

heildarvirði innkaupanna. 

6.2.2 Samkeppnisviðræður 

Bjóðendur geta sótt um þátttöku í samkeppnisviðræðum í kjölfar útboðsauglýsingar á 

grundvelli hæfismiðaðs vals. Samkvæmt 1. mgr. 51. gr. veitureglugerðarinnar getur kaupandi 

takmarkað fjölda hæfra þátttakenda með forvali sbr. 86. gr. reglugerðarinnar. Ekki virðist gert 

ráð fyrir að heimilt sé að nota hæfismatskerfi í þessum tilgangi þegar um er að ræða 

samkeppnisviðræður sbr. 5. mgr. 85. gr. reglugerðarinnar. Jafnframt er skilyrt skv. 1. mgr. 51. 

gr. reglugerðarinnar að valforsendur í samkeppnisviðræðum byggi á besta hlutfalli verðs og 

gæða. Ekki er því heimilt í þessu innkaupaferli að nota einungis tilboðsverð eða lægsta kostnað. 

Samkeppnisviðræður eru um margt áþekkar samningskaupum að undangenginni 

útboðsauglýsingu, en þó ekki eins sveigjanlegar að sumu leyti, t.d. hvað varðar valforsendur 

eins og fram kemur hér að framan. Samkeppnisviðræður eiga helst við í flóknum innkaupum 

þar sem kaupanda er ekki unnt skilgreina afurðina til fulls í upphafi, en hann þarf þó í 

útboðsgögnum að skilgreina þarfirnar sem lausnin á að uppfylla, valforsendur og matsaðferðir. 

Kaupandi á skv. 51. gr. veitureglugerðarinnar í viðræðum við bjóðendur til að afmarka og 

skilgreina þá lausn sem fellur að þörfum hans, eins og þær voru skilgreindar í auglýsingu eða 

skjölum ferilsins og getur á viðræðutímanum útilokað tiltekna bjóðendur. Gæta þarf jafnræðis 

og gagnsæis á viðræðutímanum á sama hátt og við samningskaup og val bjóðenda og fækkun 

þeirra á viðræðutímanum verður að fara fram á grundvelli þeirra valforsendna sem komu fram 

í útboðsauglýsingu eða útboðsgögnum. Ólíkt samningskaupum verður viðræðuferlinu að ljúka 

á þann hátt að bjóðendur gefi endanlegt tilboð á grundvelli þeirrar lausnar sem afmörkuð hefur 

 
99 Bovis, C. (2015). EU public procurement law. Bls. 291-293. 
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verið í viðræðunum. Tilboðin þurfa að innifela öll nauðsynleg atriði til þess að unnt sé að ganga 

frá samningi að loknu vali sem grundvallast á upprunalegum valforsendum. 

6.2.3 Nýsköpunarsamstarf 

Nýsköpunarsamstarf skv. 52. gr. veitureglugerðarinnar er þriðja gerðin af innkaupaferli sem fer 

fram á grunvelli viðræðna við bjóðendur. Sömu reglur gilda um þátttöku og valforsendur og í 

samkeppnisviðræðum að öðru leyti en því valforsendur eiga einkum að beinast að getu 

þátttakenda hvað varðar rannsóknir, þróun og nýstárleika lausna, sbr. 7. mgr. 52. gr. 

veitureglugerðarinnar. Markmið nýsköpunarsamstarfs er að þróa nýsköpunarvöru, -þjónustu 

eða -verk í samræmi við þarfir kaupanda með það fyrir augum að kaup eigi sér stað að þróun 

lokinni. Bæði þróunin og innkaupin sjálf eru þannig í einum og sama samningnum. 

Vert er að benda á að ekkert kemur í veg fyrir að notað sé samningskaupaferli að undangenginni 

útboðsauglýsingu fyrir innkaup af þessu tagi, en það ferli er talsvert sveigjanlegra.100 

Eins og í samkeppnisviðræðum eiga valforsendur í nýsköpunarsamstarfi að byggjast á besta 

hlutfalli milli verðs og gæða, sbr. 1. mgr. 52. gr. veitureglugerðarinnar. 

6.3 Rammasamningar og gagnvirk innkaupakerfi 

Rammasamningar sbr. 54. gr. veitureglugerðarinnar eru í sjálfu sér ekki sérstakt innkaupaferli, 

heldur er einum eða fleiri kaupendum heimilt að gera rammasamning við einn eða fleiri 

bjóðendur í kjölfar vals bjóðenda úr einhverjum af þeim innkaupaferlum sem taldir eru upp hér 

að framan, að því gefnu að þar hafi komið fram að fyrirhugað sé að gera rammasamning vegna 

innkaupanna. Sömu meginreglur gilda um gerð og framkvæmd rammasamninga og annarra 

innkaupasamninga. Rammasamningur getur lengst gilt í átta ár, en þó geta legið fyrir 

málefnalegar ástæður sem réttlæta lengri gildistíma. Hér er um að ræða tvöfalt lengri 

mögulegan gildistíma heldur en í OIL sbr. 1. mgr. 40. gr. laganna. 

Ef stofnað er til sérstakra samninga eða örútboða sem byggjast á rammasamningnum þarf 

kaupandi að nota sömu valforsendur við mat þeirra og voru lagðar til grundvallar í 

rammasamningnum sjálfum sbr. 2. mgr. 54. gr. veitureglugerðarinnar. Honum er því ekki 

heimilt að stilla upp nýjum valforsendum við slíka samninga eða örútboð. 

 
100 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 

2. Bls. 489. 
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Gagnvirk innkaupakerfi sbr. 55. gr. veitureglugerðarinnar eru líkt og rammasamningar ekki 

sjálfstætt innkaupaferli, en innkaupum innan þeirra er komið á fót með lokuðu útboði sbr. þær 

reglur sem um slíkt innkaupaferli gilda. Gagnvirkt innkaupakerfi er rafrænt innkaupakerfi sem 

er opið öllum bjóðendum sem uppfylla hæfisskilyrði VIII. kafla veitureglugerðarinnar, í 

tiltekinn tíma fyrir tiltekna tegund eða flokka vöru, þjónustu eða verka. Líkt og í 

rammasamningum lúta einstök innkaup innan kerfisins, sem í þessu kerfi eiga sér stað með 

lokuðu útboði, sömu valforsendum sem settar voru fram í útboðsauglýsingu innkaupakerfisins. 

6.4 Mismunur á valforsendum, gagnsæi og jafnræði eftir tegund innkaupaferils 

Val veitufyrirtækja á innkaupaferli getur skipt máli varðandi það hversu mikil áhrif þau geta 

haft á niðurstöðu innkaupaferilsins.  

Innkaupaferill Tilkynning um fyrirhuguð innkaup Heimilar valforsendur 

Almennt útboð • Almenn útboðsauglýsing • Lægsta verð 

• Minnstur kostnaður 

• Besta hlufall milli verðs og gæða 

Lokað útboð • Auglýsing um forval 

• Hæfismatskerfi 

• Lægsta verð 

• Minnstur kostnaður 

• Besta hlufall milli verðs og gæða 

Samningskaup að undangenginni 

útboðsauglýsingu101 

• Auglýsing um forval 

• Hæfismatskerfi 

• Lægsta verð 

• Minnstur kostnaður 

• Besta hlufall milli verðs og gæða 

Samningskaup án undangenginnar 

útboðsauglýsingar 

• Á ekki við • Á ekki við 

Samkeppnisviðræður • Auglýsing um forval 

• Hæfismatskerfi 

• Besta hlutfall milli verðs og gæða 

Nýsköpunarsamstarf • Auglýsing um forval 

• Hæfismatskerfi 

 

• Besta hlutfall milli verðs og gæða 

• Sérreglur um eðli valforsendna 

Tafla 3. Auglýsingar og valforsendur mismunandi innkaupaferla 

Samningskaup án undangenginnar útboðsauglýsingar hefur sérstöðu og er háð sérstökum 

skilyrðum sbr. umfjöllun í kafla 6.2.1.2, en þar velur kaupandi viðsemjanda samkvæmt þeim 

skilyrðum án sérstakrar auglýsingar. Þessi innkaupaferill er sérstæður að því leyti að sé á annað 

borð heimild til að nota hann, er ekki um að ræða neina samkeppni um innkaupin og hann lýtur 

þess vegna öðrum lögmálum heldur en innkaupaferlar sem byggja á samkeppni fleiri bjóðenda. 

 
101 Sambærilegur innkaupaferill í OIL heitir samkeppnisútboð sbr. 36. gr. laganna. 
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Eins og fram kemur í töflu 3 er unnt að takmarka fjölda bjóðenda með hæfismiðuðu vali í öllum 

innkaupaferlum nema almennu útboði og samningskaupum án undangenginnar 

útboðsauglýsingar. Kaupanda er ætlað nokkuð frelsi um hvaða hæfiskröfur hann gerir og 

hvernig hann velur þá bjóðendur í kjölfar forvals sem fá að taka þátt í viðkomandi innkaupaferli 

og því getur verið ákveðin hætta í framkvæmd þessara ferla á að bjóðendur fái ekki sanngjörn 

tækifæri, vegna of strangra hæfisskilyrða. Hins vegar er skýr krafa til kaupenda í 2. mgr. 80. gr. 

veitureglugerðarinnar um að hæfiskröfur tengist fyrirhuguðum samningi og séu í hæfilegu 

hlutfalli við efni hans. Sömuleiðis þarf að gæta hlutlægni, gagnsæis og samkeppnissjónarmiða 

hvað varðar útilokun og val bjóðenda sbr. 85. og 86. gr. reglugerðarinnar. Þannig að hér gilda 

allar meginreglur útboðsréttar fullum fetum, sama hvaða innkaupaferill er valinn.  

Hæfiskröfur eiga einnig við í almennu útboði og eiga sömu sjónarmið við hvað það varðar og 

lýst er hér að framan, en kaupandi getur hins vegar ekki fyrirfram gert takmarkanir á fjölda 

bjóðenda. Því hafa fleiri kaupendur tækifæri til að koma sínum tilboðum á framfæri með þessari 

aðferð og samkeppni er því að sama skapi meiri. 

Í öllum innkaupaferlum nema samningskaupum án undangenginnar útboðsauglýsingar, getur 

kaupandi notað valforsendur sem byggja á besta hlutfalli milli verðs og gæða. Eins og 

hæfismatið geta valforsendur vegna gæða verið umdeildar og vandmeðfarnar og geta stuðlað 

að ójafnræði bjóðenda og raskað samkeppni ef ekki er gætt að öllum meginreglum. 

Hægt er að velja um valforsendurnar lægsta verð eða minnsta kostnað í almennum og lokuðum 

útboðum og samningskaupum að undangenginni útboðsauglýsingu. Þessar valforsendur eru 

einfaldar í notkun og gefa lítið tilefni til ágreinings milli kaupanda og bjóðenda. Því má álykta 

að gagnsæi og jafnræði sé meira heldur en ef notað er besta hlutfall milli verðs og gæða, enda 

lítil hætta á að notaðar séu huglægar eða geðþóttakenndar aðferðir við mat þeirra. Hins vegar 

hafa þessar valforsendur þann galla frá sjónarhóli kaupandans að ekki er víst að lægsta verð eða 

minnsti kostnaður leiði endilega til hagkvæmustu innkaupanna. 

6.5 Samantekt 

Aðilar sem falla undir gildissvið veitureglugerðarinnar hafa frelsi um val allra skilgreindra 

innkaupaferla nema samningskaupa án undangenginni útboðsauglýsingu sem er einungis 

heimilt að nota í tilteknum undantekningartilvikum sem eru háð þröngri túlkun.  
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Þeir geta því valið um að nota almennt eða lokað útboð, samningskaup að undangenginni 

útboðsauglýsingu, samkeppnisviðræður eða nýsköpunarsamstarf. Í öllum þessum 

innkaupaferlum er hægt að nota valforsendur sem byggja á besta hlutfalli milli verðs og gæða. 

Þetta frelsi um val innkaupaferla veitir jafnframt talsverðan sveigjanleika hvað varðar val á 

bjóðendum. Aðilar sem heyra undir OIL verða hins vegar að nota almennt eða lokað útboð eða 

nýsköpunarsamstarf, nema sérstakar aðstæður heimili þeim að nota önnur innkaupaferli. 
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7 Innkaup veitufyrirtækja sem falla utan gildissviðs veitureglugerðarinnar 

Eins og fram kemur í umfjöllun ritgerðarinnar um gildissvið veitureglugerðarinnar í kafla 2.5.2 

falla innkaup veitufyrirtækja undir OIL ef um er að ræða innkaup sem ekki tengjast þeirri 

starfsemi sem heyrir undir gildissvið veitureglugerðarinnar, að því gefnu að viðkomandi 

veitufyrirtæki falli einnig undir gildissvið OIL. 

Falli innkaupin hins vegar utan gildissviðs OIL og séu jafnframt undir viðmiðunarfjárhæðum 

veitureglugerðarinnar, er ekki skylt að bjóða viðkomandi innkaup út.  

7.1 Skilyrði 

Telji kaupandi að fyrirhuguð innkaup séu undir viðmiðunarfjárhæðum veitureglugerðarinnar, 

þarf að ganga úr skugga um að innkaupin hafi verið rétt flokkuð m.t.t. tegundar innkaupanna, 

þ.e. hvort um sé að ræða verk, vöru, þjónustu eða innkaup sem falla undir „léttu leiðina“ og 

gæta þarf að reglum um útreikning virðis innkaupanna. 

Um aðrar sérstakar undanþágur er getið í IV. kafla veitureglugerðarinnar sbr. umfjöllun í kafla 

3.4.6 og eru innkaup vegna þeirra heldur ekki háð útboðsskyldu. 

7.1.1 Innkaup sem eru undir viðmiðunarfjárhæðum 

Kaupanda ber að reikna út áætlað virði samnings áður en hann hefst handa við innkaupaferli. 

Álitamál geta risið ef sú áætlun reynist ekki rétt, t.d. ef kaupandi áætlar að kostnaður 

innkaupanna sé undir viðmiðunarfjárhæðum og ákveður því að bjóða þau ekki út í samræmi 

við reglur veitureglugerðarinnar, en innkaupin reynast síðan yfir viðmiðunarfjárhæðum. Eða á 

hinn bóginn að hann telur innkaupin útboðsskyld, en tilboð reynast öll undir 

viðmiðunarfjárhæðum. 

Slík álitamál hafa verið lögð fyrir kærunefnd útboðsmála og Evrópudómstólinn en 

dómaframkvæmd er ekki einhlít. Í ákvörðun kærunefndar útboðsmála 6. janúar 2016 

(26/2015)102 í máli Cargo Express ehf. gegn Ríkiskaupum og Íslandspósti ohf. um póstflutninga 

frá Keflavík til Kaupmannahafnar krafðist varnaraðili frávísunar vegna þess að innkaupin hefðu 

verið undir viðmiðunarfjárhæðum og ættu því ekki undir veitureglugerðina eða vald 

 
102 Til skýringar: Í úrskurðaskrá kærunefndar útboðsmála heitir mál þetta 25/2015 í fyrirsögn, en í texta 

úrskurðarins er hins vegar vísað til hans sem máls nr. 26/2015. Mál annarra aðila hefur einnig númerið 25/2015. 
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kærunefndar útboðsmála. Þessu var hafnað á þeim forsendum að varnaraðili hafði upprunalega 

talið sér skylt að auglýsa innkaupin á Evrópska efnahagssvæðinu í samræmi við ákvæði 

veitutilskipunarinnar og útboðið því farið fram á þeim grundvelli. Því heyrði útboðið undir 

veitureglugerðina.  

Dómar af sama meiði hafa fallið hjá Evrópudómstólnum, t.d. í EBD, mál C-87/94, ECR 1996, 

bls. I-2043 (Commission/Belgium) þar sem auglýst hafði verið almennt útboð vegna kaupa á 

fólksflutningabifreiðum en kaupandi taldi sig geta beitt reglum samningskaupferils þar sem sá 

innkaupaferill ætti eins vel við innkaupin. Dómstóllinn hafnaði því og úrskurðaði að þar sem 

útboðið hafði upprunalega verið auglýst sem almennt útboð giltu þær reglur um innkaupin.  

Hins vegar hafa dómar Evrópudómstólsins síðar einnig fallið á annan veg, t.d. í EBD, mál C-

226/09, ECR 2010, bls. I-11807 (Commission/Ireland) þar sem dómstóllinn taldi að kaupanda 

væri ekki skylt að ganga til samninga á grundvelli útboðstilskipunarinnar vegna samnings um 

túlkaþjónustu sem féll utan almenns gildissviðs tilskipunarinnar, þrátt fyrir að hann hefði 

upprunalega auglýst innkaupin á þeim forsendum.  

Í úrskurði kærunefndar útboðsmála 3. september 2018 (21/2017) í máli Skræðu ehf. gegn 

Embætti landlæknis, Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og TMS ehf. sem einnig var rætt um í 

kafla 3.4.7 komst kærunefndin að þeirri niðurstöðu að innkaup sem fóru fram án útboðs hefðu 

verið útboðsskyld, en taldi sig hins vegar ekki geta tekið kröfu kæranda til greina þar sem ekki 

væru úrræði í OIL til handa kærunefndarinnar að kveða upp úrskurði þess efnis að útboðsskylda 

hefði verið sniðgengin, nema fjallað sé um ætlaða skaðabótaskyldu en svo var ekki í þessu máli. 

Með hliðsjón af því gætu slík tilvik verið skaðabótaskyld ef kærandi getur sýnt fram á að hann 

hafi átt raunverulega möguleika á að fá samninginn ef rétt hefði verið staðið að innkaupunum.  

7.1.2 Uppskipting innkaupa – 20% regla 

Samkvæmt 21. gr. veitureglugerðarinnar sbr. einnig umfjöllun í kafla 3.4.7, er ekki heimilt að 

skipta samningum upp í sjálfstæða samninga í þeim tilgangi að komast hjá útboðsskyldu, þótt 

fyrir því geti legið aðrar gildar ástæður. Sé samningi skipt upp í fleiri samninga ber skv. 1. mgr. 

21. gr. veitureglugerðarinnar að leggja saman virði allra samninganna vegna tiltekins verks eða 

þjónustu eða vegna vörukaupa af svipaðri tegund og telst það í skilningi reglugerðarinnar ein 

innkaup. Ef samanlagt virði samninganna er yfir viðmiðunarfjárhæðum 15. gr. reglugerðarinnar 
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eru allir samningarnir útboðsskyldir þótt hver og einn kunni að vera undir 

viðmiðunarfjárhæðum. 

Þessi regla er þó ekki án undantekninga, því heimilt er skv. 2. mgr. 21. gr. reglugerðarinnar að 

gera einstaka samninga án útboðs fyrir allt að 20% af heildarvirði samningshlutanna ef virði 

þess samnings, eða samanlagt virði slíkra samninga ef þeir eru fleiri en einn,  sem eru gerðir án 

útboðs er lægra en 10.408.000 kr. án VSK vegna vöru- eða þjónustukaupa eða lægra en 

130.100.000 kr. án VSK vegna verksamnings. Þessari undanþáguheimild er ætlað að ýta undir 

markmið útboðs- og veitutilskipananna um auðveldari aðkomu lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

að opinberum innkaupum. 103  Sama heimild er fyrir hendi í 2. mgr. 29. gr. OIL og eru 

viðmiðunarfjárhæðir þær sömu sbr. 2. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 260/2020. 

7.2 Kröfur íslensks réttar og EES-réttar 

Þrátt fyrir að fyrirhuguð innkaup falli ekki undir gildissvið veitureglugerðarinnar, hefur 

kaupandi ekki fullkomlega frjálsar hendur um hvernig hann stendur að viðkomandi innkaupum, 

því mælt er fyrir um tilteknar reglur varðandi innkaupin í reglugerðinni auk þess sem 

meginreglur EES-samningsins eiga alltaf við. 

7.2.1 Meginreglur og hagkvæmni innkaupa 

Þrátt fyrir að kaupanda beri ekki að bjóða út innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum, nema í þeim 

tilvikum þar sem þau falla undir gildissvið OIL, þá ber honum skv. 16. gr. veitureglugerðarinnar 

að gæta hagkvæmni við innkaupin. Jafnframt gilda meginreglur opinberra innkaupa um 

jafnræði, gagnsæi og bann við mismunun um slík kaup skv. sömu grein. Orðalag greinarinnar 

er nokkuð frábrugðið samsvarandi grein í OIL, þ.e. 24. gr. þar sem kaupanda er auk þess 

uppálagt að gera samanburð með rafrænum aðferðum meðal sem flestra fyrirtækja. Ekki er víst 

að þetta mismunandi orðalag hafi neina sérstaka efnislega þýðingu, því krafan sem felst í 

meginreglunum ásamt markmiði um hagkvæmni felur í sjálfu sér í sér að fyrirtæki eigi að hafa 

jafna möguleika á samkeppnisgrundvelli vegna slíkra innkaupa. Af þessu leiðir að þrátt fyrir að 

ekki sé um útboðsskyldu að ræða undir tilgreindum viðmiðunarfjárhæðum þá gilda 

framangreindar greinar um innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum. 

 
103 Arrowsmith, S. (2018). The law of public and Utilities Procurement: Regulation in the EU and UK, Volume 

2. Bls. 333. 
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Hins vegar virðist kærunefnd útboðsmála líta svo á að innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum 

veitureglugerðarinnar eða OIL líkt og innkaup sem falla undir undanþáguákvæði þeirra, heyri 

ekki undir hennar úrskurðarvald og því þurfa bjóðendur að leita annarra réttarúrræða, þ.e. til 

almennra dómstóla, telji þeir á sér brotið að þessu leyti. Þetta sjónarmið má m.a. sjá í úrskurði 

kærunefndar útboðsmála 8. febrúar 2018 (23/2017) í máli Icecool á Íslandi ehf. gegn Landsneti 

hf. og Actric Trucks ehf. vegna breytinga á tveimur bifreiðum, en þau innkaup voru undir 

viðmiðunarfjárhæðum veitureglugerðarinnar og var þess vegna vísað frá. 

Að öðru leyti gilda sömu lagareglur um innkaup sem falla utan gildissviðs 

veitureglugerðarinnar og almennt gilda um önnur innkaup, þ.m.t. lög nr. 65/1993 um 

framkvæmd útboða.  

7.2.2 Kröfur um frjálst flæði vinnuafls, fjármagns, þjónustu og vara 

Í orðsendingu framkvæmdastjórnar ESB frá 2006 um innkaup sem eru undanþegin 

innkaupatilskipunum kemur fram að reglur TFEU um innri markaðinn gildi einnig um innkaup 

sem falla utan gildissviðs útboðs- og veitutilskipananna, þ.m.t. fjórfrelsisákvæðin og 

meginreglur um jafnræði, gagnsæi og meðalhóf. Þó að því gefnu að samningurinn sé eðlis síns 

vegna eða stærðar áhugaverður fyrir fyrirtæki í öðrum löndum innri markaðarins.104 Þess vegna 

er gert ráð fyrir að slíkir samningar séu auglýstir, t.d. á vefsíðum eða í fjölmiðlum, á þann hátt 

að aðilum innri markaðarins gefist tækifæri til að bjóða í samningana þrátt fyrir að ekki sé gerð 

krafa til þess að þeir séu auglýstir á Evrópska efnahagssvæðinu á sama hátt og samningar sem 

eru yfir viðmiðunarfjárhæðum. Þó eru undanþegnir samningar um innkaup vegna brýnnar 

nauðsynjar eða innkaup sem vegna tæknilegra eða listrænna sjónarmiða eru einskorðuð við einn 

aðila eða innkaup sem háð eru einkarétti. Hins vegar gerir orðsendingin enga kröfu til þess að 

kaupandi viðhafi formlegt útboð eða annan formlegan innkaupaferil. Val samningsaðila verður 

að byggjast á meginreglunum um jafnræði og gagnsæi.105  

Ekki er fyllilega ljóst hvenær samningur uppfyllir skilyrði um að vera áhugaverður fyrir 

fyrirtæki í öðrum löndum innri markaðarins og skylda kaupenda til að auglýsa innkaup sem 

ekki falla undir gildissvið veitureglugerðarinnar er því langt frá því að vera skýr. 

 
104 European Commission. (2006). Commission interpretative communication on the Community law applicable 

to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives. Bls. C179/2-

C179/3. 
105 European Commission. (2006). Commission interpretative communication on the Community law applicable 

to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives. Bls. C179/4-

C179-6. 
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Dómaframkvæmd hefur enn ekki fyllilega leitt í ljós hvernig ber að skilja þessar leiðbeiningar, 

enda hefur hún verið nokkuð misvísandi eins og t.d. Roberto Caranta lagaprófessor og 

stjórnandi meistaranáms í opinberum innkaupum við háskólann í Turin á Ítalíu bendir á við 

samanburð á EBD, máli C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745 (Teleaustria and Telefonadress) og 

EBD, máli C-95/10, ECR 2011, bls. I-1865 (Strong Segurança) og telur að þörf sé á frekari 

dómaframkvæmd á þessu sviði.106 Pedro Telles aðstoðarprófessor og sérfræðingur í innkaupa-

lögum við viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn bendir einnig á að mikill meirihluti opinberra 

innkaupa á ESB svæðinu sé undir viðmiðunarfjárhæðum og að afar óljóst sé af 

dómaframkvæmd hvenær telja megi að samningur undir viðmiðunarfjárhæðum sé áhugaverður 

fyrir innri markaðinn. Besta leiðin til að tryggja að reglunum sé fylgt sé einfaldlega að lækka 

viðmiðunarfjárhæðir tilskipananna.107 Aðildarríki ESB hafa mörg hver kosið að setja sér reglur 

um innlendar viðmiðunarfjárhæðir, sem eru þó mjög mismunandi eftir ríkjum, til að reyna að 

tryggja að reglunum sé fylgt108 á svipaðan hátt og gert er í OIL. Í veitureglugerðinni hefur það 

hins vegar ekki verið gert, þrátt fyrir að engin sýnileg rök hnígi að því að aðilar sem heyra undir 

veitureglugerðina séu undanskildir þessum kröfum. 

Sé litið til ákvæða EES-samningsins einkum 3. gr. laganna er ljóst að almennar reglur um 

fjórfrelsið og staðfesturétt gilda og mismunun á grundvelli þjóðernis er óheimil hvort sem um 

er að ræða innkaup undir eða yfir viðmiðunarmörkum.  

7.2.3 Samkeppnisskilyrði 

Meginreglur TFEU um samkeppni má finna í greinum hans nr. 101 og 102. Eins og áður hefur 

komið fram í kafla 2.2 byggir EES-samningurinn á meginreglum TFEU, þ.m.t. samkeppnis-

ákvæðum hans. Innkaup opinberra aðila hvort sem þau eru undir eða yfir viðmiðunarfjárhæðum 

tilskipananna falla því undir samkeppnisákvæði TFEU sem krefjast þess að ákvarðanir um 

innkaup byggist á fjárhagslegri hagkvæmni og séu ekki til þess fallin að raska samkeppni.109 

Þá gilda samkeppnislög nr. 44/2005 um alla atvinnustarfsemi á Íslandi hvort sem hún er rekin 

 
106 Caranta R. og Dragos D. (Ritstj.). (2012). Outside the EU Procurement Directives – Inside the Treaty? Bls. 

52. 
107 Telles, P. (2013). The good, the bad, and the ugly: The EU‘s internal market, public procurement thresholds, 

and cross-border interest. Bls. 3-6. 
108 Caranta R. og Dragos D. (Ritstj.). (2012). Outside the EU Procurement Directives – Inside the Treaty? Bls. 

364-365. 
109 Garzaro, N.A. (2016) Competition within EU Public Procurement Regulation and Practice: When EU 

Competition Law Remains Silent, EU Competition Policy Speaks. Bls. 52-53. 
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af einkaaðilum eða opinberum aðilum sem á sama hátt hafa að markmiði að efla samkeppni og 

hagkvæmni í viðskiptum. 

7.3 Samantekt 

Þrátt fyrir að viss innkaup veitufyrirtækja falli utan gildissviðs veitureglugerðarinnar verða þau 

samt sem áður að lúta markmiðinu um hagkvæmni innkaupa ásamt þeim meginreglum sem 

leiða af EES-samningnum og TFEU, einkum um jafnræði, bann við mismunun og gagnsæi 

ásamt því að innkaupin mega ekki raska samkeppni. Þar sem ekki eru samsvarandi kröfur í 

veitureglugerðinni og eru í OIL um útboðsskyldu innanlands við tilteknar viðmiðunarfjárhæðir, 

er útboðsskylda mun víðtækari við innkaup sem heyra undir ákvæði OIL. Ólíkt OIL er ekki 

gerð krafa í texta veitureglugerðarinnar um að leitað sé samanburðar hjá sem flestum 

bjóðendum áður en slík innkaup fara fram, en krafan um samkeppni og hagkvæmni innkaupa 

er þó ótvíræð.  
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8 Niðurstöður og ályktanir 

Í þessum lokakafla ritgerðarinnar verða helstu aðalatriði dregin saman og skýrð stuttlega ásamt 

því að höfundur reifar ályktanir sínar. 

8.1 Markmið og meginreglur 

Við val viðsemjenda og hönnun á innkaupaferli verður ávallt að líta til markmiða og 

meginreglna veitureglugerðarinnar og veitutilskipunarinnar, ásamt undirliggjandi meginreglna 

TFEU sem leiða má af EES-samningnum.  

Markmiðin um jöfn tækifæri bjóðenda, virka samkeppni og aukin tækifæri lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja geta stangast á við óskir veitufyrirtækja varðandi sveigjanleika í innkaupum, en í því 

sambandi þarf að hafa í huga að markmið um hagkvæmni og aukna nýsköpun byggir einmitt á 

virkri samkeppni og aðkomu smærri fyrirtækja, líkt og bent er á í 130. gr. aðfararorða 

veitutilskipunarinnar. Meginreglur um jafnræði, gagnsæi, meðalhóf og bann við mismunun eiga 

að tryggja framgang markmiðanna. 

Markmið um hagkvæmni innkaupa og framangreindar meginreglur gilda ávallt í opinberum 

innkaupum og innkaupum veitufyrirtækja, hvort sem um er að ræða innkaup yfir eða undir 

viðmiðunarfjárhæðum veitureglugerðarinnar. 

Ljóst er við skoðun dóma og úrskurða um opinber innkaup og innkaup veitufyrirtækja að 

markmið löggjafarinnar og meginreglur útboðsréttar sem og meginreglur TFEU skipta afar 

miklu máli um hvernig úrskurðað er í deilumálum sem tengjast slíkum innkaupum. 

Markmiðsskýring virðist þannig vera ríkjandi lögskýringarsjónarmið á þessu sviði. 

Segja má að það liggi í hlutarins eðli að settum lögum sé ætlað að þjóna einhverjum ákveðnum 

tilgangi og að þau séu sett með tiltekið markmið í huga. Þar af leiðandi er eðlilegt að líta til 

markmiðs og tilgangs laganna við túlkun þeirra. Markmiðsskýring er það lögskýringar-

sjónarmið sem valið er þegar leitast er við að skýra lagaákvæði í sem bestu samræmi við það 

markmið eða tilgang sem löggjafinn ætlaði viðkomandi lögum að þjóna.110 

Markmiðsskýring heyrir undir hugræna lögskýringarkenningu, en skiptist þó upp í hugræna og 

hlutræna markmiðsskýringu. Undir hugræna markmiðsskýringu falla þau tilvik þar sem leitað 

 
110 Róbert R. Spanó. (2007). Túlkun lagaákvæða. Bls. 180. 
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er að vilja löggjafans sem finnst þá einkum í greinargerð með lagafrumvörpum eða öðrum 

undirbúningsgögnum við setningu laga. Hlutræn markmiðsskýring gengur út á að skoða tilgang 

laganna. Í dómaframkvæmd á Íslandi eru þó ekki glögg skil þessarar skiptingar og er því þessi 

skipting fyrst og fremst fræðilegs eðlis. 

Stangist sú niðurstaða sem fengist með beitingu annarra lögskýringarsjónarmiða á við 

markmiðsskýringu þarf að meta hvort sjónarmiðið á frekar rétt á sér. Það á sér í lagi við hvað 

varðar grundvallarsjónarmið stjórnarskrár og meginreglur laga sem erfitt er að réttlæta að horft 

sé framhjá.111 

Einnig skiptir máli hvort markmiðsskýringin byggir á markmiðum sem skýrt koma fram í texta 

laganna eða hvort leita þarf eftir markmiðum í lögskýringargögnum. Markmið sem einungis 

verður lesið úr greinargerð með frumvarpi laga en finnst ekki stoð fyrir í lagatextanum sjálfum 

er tæplega hægt að nota við skýringu lagaákvæðis nema önnur lögskýringarsjónarmið hnígi að 

sömu niðurstöðu, enda myndi það stríða gegn réttaröryggiskröfum um að lög skuli vera skýr og 

skiljanleg. Þrátt fyrir að undirbúningsgögn fyrir lagasetningu séu í dag aðgengileg fyrir 

almenning, þá er það þrátt fyrir allt skilningur og eðlileg krafa hins almenna borgara að það séu 

hin formlega settu lög sem endurspegla reglur samfélagsins og því sé meginregla að orð séu 

skýrð eftir því sem unnt er í samræmi við orðalag þeirra.112 

Hins vegar eru hjá alþjóðlegum dómsstólum, svo sem Evrópudómstólnum, rík viðhorf þess 

efnis að markmið og tilgangur laga sé veigamikill þáttur í túlkun laga og bera fjölmargir dómar 

þess vitni að markmiðsskýring sé þar leiðandi lögskýringarsjónarmið, þar á meðal dómar vegna 

ágreinings um um opinber innkaup. Sumir fræðimenn telja jafnvel að markmiðsskýring sé hin 

gullna regla, hið eina rétta lögskýringarsjónarmið.113 Í innlendum dómum og úrskurðum á þessu 

sviði er eðlilegt og nauðsynlegt að litið sé til og fylgt fordæmi Evrópudómstólsins, þar sem 

löggjöfin byggir á tilskipunum ESB. Því er varhugavert að horfa einungis til texta 

veitureglugerðarinnar og OIL við túlkun þeirra, einnig þarf að líta til tilskipananna sjálfra sem 

byggt er á og dómaframkvæmdar. Sem dæmi má nefna að þrátt fyrir að hvergi sé í 

veitureglugerðinni orðað með beinum hætti markmiðið um að auðvelda litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum aðkomu að innkaupum á þessu sviði, þá er það markmið engu að síður 

undirliggjandi, enda kemur það skýrt fram í veitutilskipuninni sjálfri.  

 
111 Róbert R. Spanó. (2007). Túlkun lagaákvæða. Bls. 203-205. 
112 Skúli Magnússon. (2005). Túlkun laga og vilji löggjafans. Bls. 372-377. 
113 Ármann Snævarr. (1989). Almenn lögfræði. Bls. 404.  
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8.2 Skilyrði um valforsendur 

Valforsendur þurfa að vera hlutlægar, tengjast efni samnings og hafa efnahagslegt gildi þannig 

að unnt sé að reikna út fjárhagslega hagkvæmasta tilboð. Þó mega þær einnig vísa til 

umhverfislegra eða félagslegra eiginleika. Hægt þarf að vera að sannreyna valforsendurnar á 

grundvelli gagna frá bjóðanda. 

Lykilatriði er að valforsendur séu skilmerkilega skilgreindar í útboðsgögnum, svo og vægi 

þeirra við mat á tilboðum. Sama gildir um undirforsendur ef þeim er að skipta. Ekki er leyfilegt 

að breyta valforsendum, vægi þeirra eða meðferð á síðari stigum, enda bryti það gegn 

meginreglum um jafnræði og gagnsæi. 

Hæfisskilyrði og valforsendur þurfa að vera aðgreindar enda lúta þær mismunandi reglum. 

Hæfisskilyrði meta hæfi bjóðanda en valforsendur meta fjárhagslega hagkvæmni afurðar 

samningsins. Uppfylli bjóðandi ekki hæfisskilyrði kemur tilboð hans almennt ekki til álita og 

ekki má nota hæfisskilyrði til að gefa bjóðanda stig í matsferli tilboða. Segja má að 

hæfisskilyrði séu annað hvort/eða skilyrði á meðan valforsendurnar miða að því að raða 

tilboðum eftir fjárhagslegri hagkvæmni. Hæfisskilyrði þurfa að byggja á hlutlægum grunni eins 

og valforsendur og tengjast efni samnings á grundvelli meðalhófsreglunnar. 

Ef um er að ræða forval þar sem nauðsynlegt þykir að fækka aðilum sem fá tækifæri til að bjóða 

í innkaupin, þarf val þeirra bjóðenda að byggja á hlutlægum aðferðum sem lúta meginreglunum 

um jafnræði, meðalhóf, gagnsæi og bann við mismunun.  

Strangar reglur um valforsendur miða að því að koma í veg fyrir spillingu í opinberum 

innkaupum og tryggja að markmiðum löggjafarinnar sé fullnægt. 

8.3 Meginverkfæri við val viðsemjenda 

Í verkfærakistu veitureglugerðarinnar eru fjögur meginverkfæri sem kaupandi getur notað 

sameiginlega til að velja viðsemjanda: Tæknilegar kröfulýsingar, hæfisskilyrði, valforsendur 

og innkaupaferlar. Kaupandi skilgreinir í tæknilegum kröfum og iðulega einnig í valforsendum 

hvers konar afurð hann vill fá. Í hæfisskilyrðum og iðulega einnig í valforsendum skilgreinir 

hann hvers konar viðsemjanda hann vill. Val á innkaupaferli er frjálst hjá veitufyrirtækjum að 

undanskildum samningskaupum án undangenginnar útboðsauglýsingar. Innihald hinna þriggja 
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verkfæranna er hins vegar háð þeim takmörkunum að fylgja verður meginreglum opinberra 

innkaupa. 

Þessi verkfæri gefa saman nokkuð mikinn sveigjanleika um val á viðsemjanda og ljóst er að 

séu meginreglurnar sniðgengnar að einhverju leyti er hægt að sníða innkaupin að þeirri 

niðurstöðu sem óskað er. Til dæmis með því að stilla tæknilegum kröfulýsingum, 

hæfisskilyrðum eða valforsendum þannig upp að einungis sú vara eða bjóðandi sem kaupandinn 

kýs helst, kemur til greina. Ástæður þess geta verið að kaupandi kjósi fremur vöru sem hann 

þekkir og telur falla best að sínum þörfum eða að hann kjósi að eiga viðskipti við tiltekinn 

bjóðanda sem hann telur sterkan og traustan og með því sé hann að lágmarka áhættu sína af 

viðskiptunum. Þessi sjónarmið eru skiljanleg en samræmast hins vegar ekki markmiðum og 

meginreglum veitureglugerðarinnar og gallinn er sá að engin raunveruleg samkeppni er um slík 

innkaup og því verulegar líkur á að það komi niður á hagkvæmni innkaupa sérstaklega til lengri 

tíma litið.  

Dómaframkvæmd hefur sýnt að kaupendum er almennt ætlað býsna mikið svigrúm til mats á 

því með hvaða hætti þarfir þeirra verða uppfylltar á sem bestan hátt, þ.m.t. þær kröfur sem þeir 

gera til bjóðenda í útboðsgögnum. Á þetta einkum við um kröfur til hæfis bjóðanda og 

valforsendur sem byggja á reynslu og hæfni starfsmanna bjóðenda. Sé þetta svigrúm mjög rúmt 

og ekki eru jafnframt gerðar ríkar kröfur til kaupanda að rökstyðja forsendur fyrir þeim kröfum 

sem hann gerir til bjóðenda í hæfiskröfum eða til starfsfólks bjóðenda í valforsendum, er sú 

hætta fyrir hendi að kaupendur geti hunsað meginreglurnar um meðalhóf og jafnræði. Í skjóli 

þess að þeim sé ætlað rúmt svigrúm til mats, er mögulegt að nota geðþóttamat til að velja eða 

útiloka bjóðendur með því að gera meiri kröfur heldur en hægt er að réttlæta m.t.t. efnis 

viðkomandi samnings. Verður þetta að teljast gagnrýnivert að áliti höfundar. 

Hvað varðar íslenskan markað er hætta á því að innlendir bjóðendur eigi litla möguleika ef 

meginreglur innkaupa eru sniðgengnar. Íslensk fyrirtæki eru flest fremur lítil og ef óhóflegar 

kröfur eru gerðar til bjóðenda veldur það því að innlendir bjóðendur eru sjálfkrafa útilokaðir, 

nema þeim takist að finna sér erlendan samstarfsaðila. Eins og fram kemur í umfjöllun 

ritgerðarinnar um meginreglu um bann við mismunun, þá er tilgangur hennar aðallega að sporna 

við því að innlendir bjóðendur séu teknir fram fyrir aðra bjóðendur á innri markaðnum, en hún 

gildir að sjálfsögðu fullum fetum einnig ef erlendum bjóðendum er hyglt á kostnað þeirra 

innlendu. Leggi kaupandi áherslu á að skipta við erlenda aðila fremur en innlenda væri það 

óheillavænleg þróun, enda ekki gott ef þekking á þessu sviði hverfur úr landi og með henni 
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sérhæfð tæknistörf. Í þessu sambandi þarf líka að líta til meginreglunnar um meðalhóf sem 

gengur út á að kaupandi geri ekki ríkari kröfur til bjóðenda en viðeigandi er með tilliti til afurðar 

samningsins. Af sama meiði er regla stjórnsýsluréttar um bann við valdníðslu sem gerir kröfu 

til málefnalegra sjónarmiða við gerð samninga.114 Auk þess sem það er alls ekki í samræmi við 

markmiðið um að auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðkomu að opinberum 

innkaupum. Ekki má heldur gleyma að í smæðinni felst mikill styrkur, t.d. hvað varðar 

sveigjanleika og nýsköpun. 

8.4 Meginmunur veitureglurgerðarinnar og OIL varðandi sveigjanleika innkaupa 

Enginn meginmunur virðist vera á heimilum valforsendum veitureglugerðarinnar og OIL. Hinn 

aukni sveigjanleiki sem felst í veitureglugerðinni umfram OIL liggur fyrst og fremst í því að 

fyrirtæki sem kaupa inn samkvæmt veitureglugerðinni hafa nánast óheft val um tegund 

innkaupaferla og hins vegar í því að viðmiðunarfjárhæðir vegna útboðsskyldu eru mun hærri 

heldur en í OIL.  

Hvað varðar fyrra atriðið um val milli innkaupaferla, getur það falið í sér meira frelsi um val 

samningsaðila, þar sem við samningskaup, samningsviðræður og nýsköpunarsamstarf, eiga sér 

stað viðræður milli kaupanda og bjóðanda sem gefa kaupanda færi á að gera sér glögga grein 

fyrir því hversu vel tilboðið og hæfni og færni bjóðanda fellur að fyrirhuguðum innkaupum. 

Kaupandi hefur því möguleika á að þrengja val sitt á bjóðendum og tilboðum á meðan á 

viðræðum stendur í stað þess að gera það einungis í matsfasa innkaupaferilsins. Honum er ætlað 

ákveðið svigrúm til að aðlaga valforsendurnar að einhverju leyti á þessu stigi, en á þó að 

tilgreina þær í útboðsgögnum á eins nákvæman hátt og honum er unnt. Engu að síður ber honum 

að grundvalla endanlegt val sitt á sömu forsendum og ella, þ.e. með hliðsjón af meginreglum 

opinberra innkaupa um jafnræði, gagnsæi, meðalhóf og án mismununar, með hlutlægum hætti 

og á grundvelli þeirra valforsendna sem fram komu í upphaflegri útboðsauglýsingu eða 

útboðsgögnum. Í dómi Hæstaréttar Hrd 17. október 2013 (366/2013) Fastus ehf., Logaland ehf. 

og Beckman Coulter AB gegn Ríkiskaupum sem reifaður var í kafla 5.5.6.2 er góð samantekt á 

þeim grundvallarreglum sem gilda um val bjóðenda, en þar segir orðrétt:  

Í 1. mgr. 72. gr. laga nr. 84/2007 kemur fram að við val á tilboði skuli gengið út frá 

hagkvæmasta tilboði, en með því sé átt við það boð sem sé lægst að fjárhæð eða fullnægi 

þörfum kaupanda best samkvæmt þeim forsendum sem settar hafi verið fram í 

útboðsgögnum, sbr. 45. gr. laganna. Í 2. mgr. 45. gr. þeirra segir að í útboðslýsingu, 

útboðsgögnum eða skýringargögnum, eða þegar um er að ræða samkeppnisviðræður, skuli 

 
114 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Bls. 194-195. 
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tilgreina forsendur fyrir vali tilboðs eins nákvæmlega og framast sé unnt. Í forsendunum 

megi ekki vísa til annarra atriða en staðreynd verði á grundvelli gagna sem bjóðendur leggi 

fram eða með öðrum hlutlægum hætti. Miklu skiptir að ferlið við val á tilboði sé gagnsætt 

og tryggi að jafnræðis sé gætt. Þannig verða hendur þess sem tilboð velur að vera bundnar 

fyrir fram, í eins ríkum mæli og kostur er, við mat á hlutlægum forsendum og viðmiðunum 

sem fram hafa verið sett og gildir það jafnframt um samkeppnisviðræður þótt svigrúm 

kaupanda sé þar meira en í útboðum endranær. Samkvæmt því sem að framan er rakið voru 

valforsendurnar í þeim samkeppnisviðræðum sem hér eru til umfjöllunar í mörgum 

greinum almennt orðaðar og verður ekki séð að rökbundin nauðsyn hafi staðið til þess að 

orða ekki með skýrari hætti til hvers var ætlast af bjóðendum og hvaða þættir myndu skipta 

máli við mat á tilboðum þeirra. Þær fullnægðu því ekki framangreindum kröfum 72. gr. og 

45. gr. laga nr. 84/2007 og verða áfrýjendur því sýknaðir af kröfum stefnda. 

Þrátt fyrir að hér sé vísað til ákvæða eldri laga um opinber innkaup nr. 84/2007, hafa ekki orðið 

neinar grundvallarbreytingar á þessum sjónarmiðum í núgildandi lögum eða núgildandi 

veitureglugerð og verður því að álíta að svigrúm kaupenda til að aðlaga valforsendur í 

innkaupaferlum sem byggja á viðræðum sé afar lítið. 

Frelsi til innkaupa undir viðmiðunarfjárhæðum er hins vegar nokkuð mikið og innkaup af þeim 

toga heyra ekki eða að litlu leyti undir valdsvið kærunefndar útboðsmála telji mögulegir 

bjóðendur á sér brotið. Frelsið er þó ekki óheft, því kaupendum ber einnig við þau innkaup að 

gæta hagkvæmni og fylgja meginreglum um jafnræði, gagnsæi og bann við mismunun. 

Þrátt fyrir að innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum séu ekki útboðsskyld gilda samt meginreglur 

útboðsréttar og EES-samningsins um þau. Í OIL eru mun strangari reglur hvað þetta varðar 

heldur en í veitureglugerðinni, sem er í sjálfu sér ekki óeðlilegt í þeim tilvikum þar sem um 

starfsemi er að ræða sem er skilgreind sem samkeppnisstarfsemi. Hins vegar er umhugsunarvert 

hvort eðlilegt sé að starfsemi sem er háð sérleyfi hafi svo mikið frelsi eða hvort eðlilegra væri 

að sú starfsemi lyti reglum sambærilegum og í OIL. 

8.5 Hlutverk veitufyrirtækja, samfélagsleg ábyrgð og eftirlit 

Meginhlutverk veitufyrirtækja liggur ljóst fyrir, þ.e. að framleiða, flytja, dreifa og selja raforku, 

hita eða neysluvatn, en einnig er fyrir hendi ákveðið undirliggjandi samfélagslegt hlutverk, 

sérstaklega hjá þeim veitufyrirtækjum sem eru í opinberri eigu, nefnilega að skapa störf og 

verðmæti í atvinnulífinu. Veitufyrirtækin hafa nokkra sérstöðu vegna þeirra sérhæfðu og 

tæknilegu starfa sem þjónusta við þá skapa. Verkfræðistofur og ýmis tækni- og 

þjónustufyrirtæki byggja afkomu sína að stórum hluta til á sölu á sérhæfðri þjónustu, verkum 

og vörum til veitufyrirtækjanna. Beini veitufyrirtækin ekki viðskiptum sínum til þessara aðila 

á jafnræðisgrundvelli við erlend fyrirtæki, tapast sú þekking og störf úr landi. 
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Í okkar litla samfélagi er ákveðinn galli hversu lítið aðhald er fyrir hendi um hvernig reglum 

veitureglugerðarinnar er framfylgt. Telji bjóðandi á sér brotið þarf hann að leggja fram kæru. 

Íslensk veitufyrirtæki eru fá og sum hver með mjög stóran hluta af markaðnum, auk þess sem 

þau veitufyrirtæki sem starfa á grundvelli sérleyfis eru í einokunarstöðu og því afar valdamikil. 

Hópur bjóðenda á þessum markaði innanlands er hins vegar ekki stór. Þótt sum þeirra fyrirtækja 

séu þokkalega stór á íslenskan mælikvarða, þá eru þau lítil eða meðalstór á alþjóðlegum 

mælikvarða. Bjóðendur eiga flestir nokkuð undir að halda góðu sambandi við veitufyrirtækin, 

enda eru þau mikilvægir viðskiptavinir fyrir þá og þeir geta því veigrað sér við að kæra og eiga 

á hættu að tapa mögulega mikilvægum framtíðarviðskiptum. Þess vegna er sérstaklega 

mikilvægt að veitufyrirtækin vandi sig við undirbúning innkaupa og gæti þess að fylgja 

meginreglum um jafnræði, gagnsæi og meðalhóf. 

Þegar litið er til ákvæða OIL, þá ber ráðherra skv. 99. gr. laganna að stuðla að markvissum, 

gagnsæum og hagkvæmum innkaupum ríkisstofnana, sbr. einnig reglugerð nr. 755/2019 sem 

sett er með heimild í þessari grein sem kveður m.a. á um að Ríkiskaup skulu annast innkaup 

fyrir A-hluta ríkisstofnanir, þótt öðrum stofnunum, svo og aðilum sem heyra undir gildissvið 

veitureglugerðarinnar sé einnig heimilt að nýta sér þjónustu Ríkiskaupa. Innkaupum þessara 

aðila er því mun þrengri stakkur sniðinn hvað aðhald varðar heldur en þeim sem heyra undir 

gildissvið veitureglugerðarinnar. 
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9 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið lýst helstu lagareglum sem gilda um innkaup veitufyrirtækja á 

vörum, verkum og þjónustu, einkum hvað varðar val bjóðenda og tilboða og skoðað að hvaða 

leyti þær eru frábrugðnar samsvarandi reglum sem gilda almennt um innkaup opinberra aðila. 

Innkaupin eiga sér stað á grundvelli laga um opinber innkaup og veitureglugerðarinnar sem 

hvort tveggja er byggt á innkaupatilskipunum ESB þar um. Ljóst er að meginreglur útboðsréttar, 

verktakaréttar, stjórnsýsluréttar, samningaréttar, kröfuréttar og EES-réttar eru afar mikilvægar 

við túlkun reglna um innkaup bæði veitufyrirtækja og opinberra aðila almennt. 

Helstu markmið OIL og veitureglugerðarinnar eru að tryggja jafnræði fyrirtækja og hagkvæmni 

innkaupa, ásamt því að tryggja virka samkeppni og nýsköpun og stuðla að aukinni aðkomu 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja að opinberum innkaupum. Hvort sem um er að ræða innkaup 

veitufyrirtækja eða innkaup á grundvelli almennu laganna um opinber innkaup og hvort sem 

innkaupin eru yfir eða undir viðmiðunarfjárhæðum verða innkaupin að lúta þessum 

markmiðum og jafnframt að taka mið af viðeigandi meginreglum, einkum meginreglunum um 

jafnræði, gagnsæi, meðalhóf og bann við mismunun. Þess vegna er mikilvægt að innkaupin séu 

eins nákvæmlega skilgreind í upphafi og unnt er hvað varðar tæknilegar kröfur, hæfiskröfur og 

valforsendur. 

Valforsendur og hæfiskröfur verða að uppfylla skilyrði um hlutlægni, jafnræði, gagnsæi og 

meðalhóf og tengjast efni samnings, auk þess sem valforsendur verða að tengjast hagkvæmni 

innkaupanna og vera þannig hannaðar að þær tryggi virka samkeppni og skili í lokin vali á 

fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu. 

Það er von mín að ritgerðin hafi skýrt að nokkru leyti helstu lögfræðileg álitaefni á þessu sviði 

og einnig mikilvægustu atriðin varðandi mun á innkaupum þeirra aðila sem hún fjallar um og 

geti þannig gagnast aðilum sem annast innkaup veitufyrirtækja og ekki síður bjóðendum. 
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