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TILBOÐSEYÐUBLAÐ

Undirritaður gerir hér með Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar tilboð í verkið:

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem starfsmenn bjóðanda eða 

undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í 

samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að 

öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað 

gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er 

borin fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem 

nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða 

hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

Bjóðandi lýsir því yfir að viðskiptasaga hans er eðlileg og uppfyllir kröfur útboðsgagna, sbr. gr. 0.1.3 C. Hvenær sem er 

á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll skilyrði um eðlilega viðskiptasögu helstu eigenda og 

stjórnenda bjóðanda séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef í ljós kemur á samningstíma að hann hafi ekki uppfyllt 

skilyrði um eðlilega viðskiptasögu við opnun tilboða eða síðar á samningstíma getur verkkaupi rift verksamningi án 

frekari fyrirvara. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í sept. 2022 ásamt tilheyrandi uppdráttum.



Kafli 0 

Útboðs- og samningsskil-

málar 
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0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar (USK) óskar eftir tilboðum í verkið:  

Austurheiðar útivistarsvæði 2022 

Áfangi 2 

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

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint 
í útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í 
tilboðsskrá. 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 
í ÍST 30.  

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur Verður ekki haldinn  Sjá nánar gr. 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur 5. október 2022  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út 8. október 2022  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Opnunartími tilboða 12. október 2022 kl. 10:00  Sjá nánar gr. 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Lok framkvæmdatíma 31. desember 2022 Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um  Sjá nánar gr. 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda    

• Tafabætur 50.000/dag Sjá nánar gr. 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6 

• Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1 

• Fylgigögn með tilboði: Skila á fylgigögnum með tilboði Sjá nánar gr. 0.4.2 

• Opnunarstaður tilboða  Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar,  

  Borgartúni 12 -14. 105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5 

 

Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem varða 
verkefnið. 

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum 
sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá.  

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 

0.1.3 Kröfur til bjóðenda 

A. Kröfur um hæfni og reynslu: 
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Bjóðandi skal hafa unnið a.m.k. eitt verkefni svipaðs eðlis fyrir verkkaupa eða 
annan aðila á s.l. 5 árum eða tilgreindur yfirstjórnandi (verkefnisstjóri/verkstjóri) 
stjórnað slíku verki.  

Bjóðandi skal vinna skv. skilgreindu gæðastjórnunarkerfi.  

Bjóðandi skal vinna skv. skilgreindri öryggis og heilbrigðisáætlun.  

Bjóðandi skal hafa á sínum vegum aðila sem staðist hefur próf í 
vinnusvæðamerkingum og með gild réttindi.  

Bjóðandi skal hafa á sínum vegum tæknimenntaðan starfsmann 
(verkfræðingur/tæknifræðingur eða sambærileg háskólamenntun).  

Bjóðandi skal hafa á sínum vegum faglærðan starfsmann í skrúðgarðyrkju 
(sveinspróf/meistararéttindi). 

Bjóðandi skal hafa á sínum vegum faglærðan starfsmann í húsasmíði 
(sveinspróf/meistararéttindi).  

Bjóðandi skal hafa á sínum vegum iðnmeistara í rafvirkjun. 

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

B. Krafa um eigið fé:  

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir 
að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina 
upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða 
yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, 
um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

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

D. Aðrar upplýsingar: 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á 
afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar í samræmi 
við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 
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• Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi 
félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endurskoðaður af 
löggiltum endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja 
fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík 
yfirlýsing skal miða við stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

• Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu vegna 
verksins, án skilyrða. 

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

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd. Verk þetta skal vinna skv. teikningum og 
verklýsingum þessum.  

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða sem eiga við þessa 
framkvæmd og er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt. Verktaki skal 
skila verkinu af sér til verkkaupa í samræmi við ákvæði útboðsgagna. 

Verkið felst í framkvæmdum á útivistarsvæði við Rauðavatn ásamt lagfæringum á 
stígum. 

Helstu verkliðir eru jarðvinna, timburvirki, lýsing, stígagerð, þökulögn, leiktæki og 
búnaður. 

 

Helstu magntölur eru: 

• Gröftur     235 m3 

• Fylling     135 m3 

• Jarðstrengir    880 m 

• Ljósastólpar    4 stk. 

• Led ljósborði    115 m 

• Bryggjustígur og pallur   310 m2 

• Skógarskýli    2 stk. 

• Ruslaskýli    2 stk. 

• Snagaskýli    2 stk. 

• Endurnýting staðargróðurs 305 m2 

• Þökulögn     45 m2 

• Leiktæki og búnaður  31 stk. 

 

Vakin er sérstök athygli á því að umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
(USK) er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi í samræmi við ISO 14001 og því er 
óskað eftir að þjónustuaðilar og verktakar fari eftir þeim reglum sem sviðið hefur sett 
fyrir þá sem vinna verk í þágu sviðsins eða á vegum þess. Sjá nánar í Rekstrarhandbók 
USK. 
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0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að 
kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað. 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði bjóðanda telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012.  

Gera skal skriflegan samning um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að 
leggja fram verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið, sjá grein „0.10.2 
Verkmappa“. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path 
Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma 
að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti 
verksamnings.  

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

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

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

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. grein “0.5.4 Frestir 
– Tafabætur”. 

0.1.7 Framkvæmdatími – verklok 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
bjóðanda.  

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

Þegar er verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því 
og leggja fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar 
átt rétt á breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé 
háð viðkomandi verklið. 
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Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Hægt er að sækja um afnotaleyfi á netfanginu 
afnotaleyfi@reykjavik.is  

Fyrir framkvæmdir innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar (þjóðvegi) skal sækja 
um framkvæmdaheimild hjá Vegagerðinni. 

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fengnu afnotaleyfi. 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, ráðgjafa og eftirlit 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149  

  Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 

  Sími: 411 1111 

Umsjón og eftirlit: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborg 

0.2.2 Ráðgjafar 

 

Útboðsgögn og 
verkfræðihönnun:  

Mannvit hf.  

Landslags-arkitekt: Landmótun sf. 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK). 
USK ræður aðila sem annast mun daglega umsjón og eftirlit með verkinu og 
vinnustaðnum, hér eftir nefndur eftirlitsaðili eða eftirlitsmaður.  

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

0.2.4 Verkefnavefur USK 

Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á 
Internetið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér 
er boðið út verður tengt Verkefnavef USK. 

Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins 
vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu gagna á Verkefnavefinn og að 
ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

mailto:afnotaleyfi@reykjavik.is
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a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15666, dags. september 2022. 

b) Verklýsing nr. 15666, dags. september 2022. 

c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012.  

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

g) Ýmis gögn frá USK, sjá grein 0.10.3. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
verði hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal 
hann senda Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar skriflega fyrirspurn með hæfilegum 
fyrirvara miðað við eðli fyrirspurnar eða í síðasta lagi fyrir þann frest sem getið er um í 
grein “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.  

Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef 
innkaupaskrifstofu http://utbod.reykjavik.is 

Svör við fyrirspurnum, viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar 
handhöfum útboðsgagna á útboðsvef Reykjavíkur http://utbod.reykjavik.is, eigi síðar 
en þann dag sem getið er um í grein “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og 
svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Verktaki ber ábyrgð 
á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig 
á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Þau gögn sem verktaki fær aðgang að á útboðsvef á tilboðsgerðarstigi verða hluti 
samnings milli verktaka og verkkaupa, en þar eru allir uppdrættir, útboðs- og 
samningsskilmálar, verklýsingar, fylgigögn og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn 
kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.  

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á rafrænu 
formi. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir 
móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar 

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

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016.  

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

http://utbod/
http://utbod.reykjavik.is/
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• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Reglugerð um hollustuhætti. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf, 3.útg. 15.des.1998 
um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar, Merkingar vinnusvæða og Teikningar gefnar út 
af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Vegagerðarinnar: http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-
og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

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

0.3.5 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein laga nr. 120/2016. 
Einnig eru ákvæði í 89. grein sömu laga að því er varðar bann við gerviverktöku. 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar mælir með að bjóðendur kynni sér útboðsvef 
Reykjavíkurborgar og undirbúi afhendingu fyrirspurna og skil á tilboðum með góðum 
fyrirvara. Innkaupaskrifstofa getur ekki tryggt að bjóðendur fái aðstoð við notkun á 
útboðsvef. Innkaupaskrifstofa mun leitast við að aðstoða bjóðendur við notkun á 
útboðsvef enda berist ósk þar um með hæfilegum fyrirvara eða eigi síðar en tveim 
virkum dögum fyrir viðkomandi tímafrest. 

A Tilboð 

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

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 

Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við 
þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30.  

Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á útboðsvef 
Innkaupaskrifstofu http://utbod.reykjavik.is  

Athuga að tilboðsskrá skal einnig skilað inn útfylltri á Excel formi. 

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda. Bjóðendur skulu í tilboði sínu 
reikna með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í 
heilum krónum. 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
http://utbod/
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Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á 
við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji 
bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 
áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann reikna kostnað við 
það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

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

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

B Aukaverk 

Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 
30, skal samið um þau áður en vinna við þau hefst. Verðlagning þeirra skal vera í 
samræmi við einingaverð samnings. 

C Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst 
er í útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun 
verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma 
útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara 
óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa 
út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum 
gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá grein 0.4.1.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 

• Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og 
upplýsingar um þá. 

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

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

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 

• Skrá yfir efnissala og efniseiginleika. 

• Nafn eftirlitsmanns vinnusvæðamerkinga ásamt staðfestingu um tilskilin réttindi hans.  

• Nafn tæknimenntaðs starfsmanns.  

• Nafn faglærðs starfsmanns í skrúðgarðyrkju.  
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• Nafn faglærðs starfsmanns í húsasmíði 

• Nafn iðnmeistara í rafvikjun ásamt staðfestingu um tilskilin réttindi hans.  

 

Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 
daga fyrir opnun tilboða. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skilvísi sbr. framangreint 
er óheimilt að gera við hann samning. 

Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 
heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri 
stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram 
á.  

5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða 
hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.  

Við mat á því hvort skilyrði 1. – 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort 
um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða 
nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt 
um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu 
stjórnenda og helstu eigenda. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupaskrifstofu http://utbod.reykjavik.is  

Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna 
að bera samkvæmt þessum gögnum. 

Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is 

Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum. 

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Ekki verður krafist tilboðstryggingar af hendi bjóðanda 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið 
í 6 vikur frá opnun tilboða. 

http://utbod/
http://utbod/
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Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða 

Opnun tilboða fer fram í Borgartúni 12 – 14, með rafrænum hætti, á útboðsvef 
innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur 
tilboðsfrestur rennur út ( sjá grein 0.1.2). 

Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði. 

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðunum 
verða ekki opnuð. 

0.4.6 Meðferð og mat tilboða 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup. 

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

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

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

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 
settar eru fram í grein 0.1.3. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum séu þau yfir kostnaðaráætlun, en 
verði tilboði yfir kostnaðaráætlun tekið gilda sömu reglur um það og töku tilboðs 
almennt. 

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

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

(Eftir því sem við á) 

 01 Byggingarleyfisgjald 

 02 Gatnagerðargjald 

 03 Holræsagjald 



Austurheiðar útivistarsvæði 2022   Útboðs- og samningsskilmálar 

Áfangi 2   

USK Útboð 15666 0-13 

 

 04 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur 

 05 Mælingagjald 

 06 Úttektargjöld 

 07 Skipulagsgjald 

 08 Brunabótamatsgjald 

 09 Uppdrættir og útboðsgögn 

 10 Eftirlit verkkaupa 

0.5.2 Framlag verkkaupa 

Ítarleg verkáætlun verktaka í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir 
verkkaupa, þannig að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur 
fram. Óski verktaki að fá efni fyrr, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem 
skal samstundis koma viðkomandi ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. 

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var 
reiknað með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og tímasetning 
vinnuframlags verkkaupa ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa. Efnið er á ábyrgð 
verktaka strax við móttöku þess. Verktaki skal fá beiðni hjá verkeftirliti og kvitta fyrir 
móttöku alls efnis frá verkkaupa. 

Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein 
og grein 0.5.1. 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni: 

Efni frá USK 

USK leggur til verksins tré og runnagróður. Tré og runnagróður verður afhentur frá 
Ræktunarstöðinni Fossvogi, við Fossvogsveg, 108 Reykjavík. Verktaki skal biðja um 
afgreiðslu efnis, í samráði við eftirlit, með minnst fimm daga fyrirvara og er efni á ábyrgð 
verktaka strax við móttöku þess. 

USK leggur til verksins eftirtalin leik- og æfingartæki:  

• Jafnvægis-/klifurtæki  

• Kíkir á palli 

• Æfingar- teygjutæki (við bílastæði) 

Ofangreind leik- og æfingatæki verða afhent frá söluaðila fyrrgreindra tækja á 
höfuðborgarsvæðinu. Verktaki skal biðja um afgreiðslu efnis, í samráði við eftirlit, með 
minnst fimm daga fyrirvara og er efni á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. 

USK leggur til verksins ljósastólpa og lampa fyrir götulýsingu á bílastæði. 

Staurar, lampar og fylgiefni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn 
eða öðrum lagerum verkkaupa. Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, en 
verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á verkstað og affermingu þar 

Umsjónarmaður viðkomandi verks eða fageftirlitsmaður pantar efnið og Eimskip tekur 
það til fyrir verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi 
næsta virka dag.  

Verktaki skal sækja efnið innan 3 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan 3 daga 
verður það skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna 
innskráningarinnar.  
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Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé 
afgreitt og hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun.  

Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með 
afhendingu efnis á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í 
samræmi við staðfesta verkáætlun.  

Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem USK 
leggur til skal verktakinn geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi.  

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum til Vöruhótels Eimskips við Sundahöfn eftir 
framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits/umsjónamanns verkkaupa. Verktaki skal 
skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Starfsmenn Eimskipa yfirfara ástand 
efnis og magn og skrá efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið á móti skilavörum á 
Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Við skil á efni á vöruhótel skal 
verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsmanni Eimskipa á opnunartíma 
hótelsins. 

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir 
á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun 
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang 
verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs 
efnis eða útfærslu.  

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á 
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin 
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota 
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar. 

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

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. 
lið B í grein 0.4.1. 

0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 

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

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

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

0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram 
samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir 
framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta 
hverju sinni.  

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

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna 
af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

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

Reikningar skulu skráðir á:  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 

 kt. 570480-0149, 

 b/t Fjármála- og áhættustýringarsviði Reykjavíkurborgar,  

 Borgartúni 12-14,  

 105 REYKJAVÍK. 

Reikningar fara til eftirlits til samþykktar sem útbýr bókunarblað fyrir reikningi og kemur 
honum til borgarbókhalds ásamt fylgiskjölum. 

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks, útboðsnúmer og 
verkbeiðnanúmer sem verktaki fær uppgefið í upphafi verks. 

Reykjavíkurborg áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu 
reiknings nema að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur 
á réttan stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans 
gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest. 

Sé verktaki í skuld við Reykjavíkurborg á meðan á verki stendur, áskilur 
Reykjavíkurborg sem verkkaupi, sér rétt til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta 
til greiðslu skulda verktaka við Reykjavíkurborg. 
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0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka 
á samningstímanum.  

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar  

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

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram 
kröfur vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess 
að heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-
samningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan 
þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða 
aukist eða minnki eða jafnvel falli brott.  

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum“ lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal 
innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins 
og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað er mælinga 

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

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

Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, 
byggingarefni og vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á 
hverjum tíma.  

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. 
Enn fremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa 
eða þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um 
frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. 
Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi 
eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu sem 
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verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki 
fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki 
hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau 
lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni 
og þjónustu.  

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

0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 
skv. kafla 3.5 í ÍST 30.  

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

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

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst 
hana án undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því 
hennar er krafist. Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. 
eyðublað fyrir verktryggingu. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.  

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi sem 
gerður verður í framhaldi af útboði þessu nema með skriflegu samþykki verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks samþykkis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan 
þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir.  

Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara 
frá seljanda efnisins, án sérstaks samþykkis verkkaupa.  

0.6.4 Misræmi í gögnum 

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

0.6.5 Ágreiningsmál 

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

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

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr.6.3 IST 
30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki tekur við svæðum þeim sem þetta útboð nær til í núverandi ástandi og eru 
bjóðendur hvattir til þess að kynna sér svæðin áður en tilboðum er skilað. Á yfirlitsmynd 
sjást þeir verkstaðir sem útboð þetta nær til. 

Vakin er athygli á því að verkstaðir eru á grónu útivistarsvæði og skal verktaki gæta 
sérstaklega að því að raska sem allra minnstu svæði og lagfæra strax þær skemmdir 
sem kunna að verða vegna framkvæmdanna. 

Verktaka er óheimilt að nota þyngri tæki en 2.500 kg á framkvæmdarsvæðum utan 
áningarstaðs (bryggjupallur, dvalar- og leiksvæði) og bílastæðis. 

Verktaki skal sjálfur sjá um að girða af einstaka verkstaði ef þörf er á þannig að hann 
komi að efni og tækjum. 

Aðkomu að framkvæmdarsvæðum skal ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Lagnir  

Áður en framkvæmdir hefjast við hvern verkáfanga skal verktaki leita nánari 
upplýsinga hjá þeim veitufyrirtækjum sem geta átt lagnir í jörðu og afla sér 
graftarleyfis.  

Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð jarðstrengja og annars búnaðar sem 
kveðið er á um í riti Veitna, LAV-105 ,,VÖNDUÐ MEÐFERÐ LAGNAEFNIS, MEÐFERÐ 
VEITULAGNA, leiðbeiningar til þeirra sem vinna við dreifikerfi veitna ”. Einnig skal 
fylgja leiðbeiningum og reglum Mílu ehf, sem fram koma í bæklingi gefnum út af 
Landssíma Íslands hf: ,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, 
Reglur og leiðbeiningar fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”. 

Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á 
lögnum þeirra. 

Þrengingar, lokun gatna og önnur umferð  

Strætisvagnaleiðum má öllu jafna ekki loka. Sama á við um botnlangagötur þar sem 
ekki er möguleiki á annarri aðkomu að húsum.  
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Öðrum götum þar sem vísa má á hjáleiðir má ekki loka að fullu fyrir bílaumferð lengur 
en 5 daga og skal leitast við að halda þeim opnum ef hlé verður á framkvæmdum.  

Haga skal lokun gatna þannig að íbúar eigi ávallt akfæra aðkomuleið að heimilum 
sínum og starfsemi fyrirtækja verð fyrir sem minnstri röskun.  

Gangandi og hjólandi vegfarendur skulu ávallt eiga greiða og örugga leið fram hjá 
vinnusvæðum ef þau liggja að gangstígum, ef slíkt er ekki mögulegt skal vísað á hjáleið 
eða afmarka sérstaka göngu- og hjólaleið meðfram vinnusvæðinu. Þar sem hellur, 
malbik eða steypa hefur verið fjarlægt úr hluta stígs eða stéttar sem umferð er heimil 
um, skal jafna brúnir við malbik/steypu/hellur með grús. Yfir opna skurði stígum þar 
sem umferð er heimil skal setja upp brýr sem eru greiðfærar jafnt gangandi sem 
hjólandi vegfarendum.  

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber grein “0.7.5 
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar 
“0.7.4 Umhirða á vinnustað”. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

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

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal, nema annað komi fram í grein „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf 
við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni.  

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

0.7.4 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 
sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal 
verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum. 

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

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. 
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitu-
stofnunum skal fylgt í hvívetna. 
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Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú 
skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í 
reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við 
fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir 
hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi 
við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Slóðin er: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk.  

0.7.6 Ýmis sérákvæði v/vinnu fyrir ON/Veitur 

Á ekki við. 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30.  

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

0.8.2 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.dropbox.com/sh/vx0edbitsuuaw73/AABrtLvu2_3WirbE4DUQ3FM1a?dl=0
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Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 
fram í grein 0.10.2. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar.  

Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá 
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.  

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í 
verklýsingu eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja 
teljist þess þörf. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það 
tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera 
sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða 
eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð 
við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu.  

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna 
og skal verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í 
verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað 
áður en notkun á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi 
efni, greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki 
kröfur. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

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

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

0.8.7 Verklokaúttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

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

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

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

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

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

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

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

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

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

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 
gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 
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Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 
og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma 
vera einn byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 
112/2012. 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer Umhverfis- og 
skipulagssvið Reykjavíkurborgar með hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í 
gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-
yfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út 
og þar til lokaúttekt hefur farið fram. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir 
iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum 
er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið 
verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær 
til.  
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 

Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu. 

Bls. Útg. Teikninga- Heiti teikningar Unnið af 

nr.  númer   

Austurheiðar útivistarsvæði 2022 - Áfangi 2 

1 1 A201 Yfirlitsmynd - Staðsetning útboðssvæðis, stígakerfi Landmótun 

2 1 A202 Yfirlitsmynd - Rauðavatn áningarstaður Landmótun 

3 1 A203 Yfirlitsmynd - Efnisval Landmótun 

4 1 G201 Grunnmynd – Aðkoma Landmótun 

5 1 G202 Grunnmynd - Áningarstaður Landmótun 

6 1 G203 Grunnmynd - Skógarskýli Lyngdalsvík Landmótun 

7 1 G204 Grunnmynd - Áningarpallur Landmótun 

8 1 H201 Snið - Bryggjustígur og pallur Landmótun 

9 1 H202 Sérteikningar - Timburskýli, stórt Landmótun 

10 1 H203 Sérteikningar - Timburskýli, minni Landmótun 

11 1 H204 Sérteikningar - Bekkir og snagaskýli Landmótun 

12 1 EDR-0001 Raflagnir - Lágspennulagnir Mannvit 

13 1 EDR-0002 Raflagnir - Aðaltafla T1, Tafla T4 Mannvit 

14 1 EDR-0003 Raflagnir - Lampaplan Mannvit 

15 1 SDR-0001 Burðarvirki - Timburstígur og pallur, yfirlitsmynd Mannvit 

16 1 SDR-0002 Burðarvirki - Timburstígur og pallur, yfirlitsmynd Mannvit 

17 1 SDR-0003 Burðarvirki - Timburstígur og pallur, snið Mannvit 

18 1 SDR-0004 Burðarvirki - Stórt skýli Mannvit 

22 1 SDR-0005 Burðarvirki - Lítið skýli Mannvit 
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0.10 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

0.10.1 Form verktryggingar   

 

 

VERKTRYGGING 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð 
í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á 
verkinu”, skv. útboðsgögnum og verksamningi. 

Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi 
og skal standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af 
samningsfjárhæðinni, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda 
hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi. 

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni 
skriflegri heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir 
það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi. 

 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá 
því að hennar er krafist. 

 

 

Staður, dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

undirskrift og stimpill 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________   _________________________ 
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0.10.2 Verkmappa  

 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar 

eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af USK áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum 
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan 
afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram 
grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 

 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki 
átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann 
hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama 
hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar 
að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð 
á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

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

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

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

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
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0.10.3 Fylgiskjöl frá USK  

Verktaki skal kynna sér Rekstrarhandbók USK á slóðinni 
reykjavik.is/rekstrarhandbokusk 

0.10.4 Fylgiskjöl úr rekstrarhandbók ON/Veitna 

Verktaki skal kynna sér fylgiskjöl ON/Veitna á slóðinni: 
https://www.or.is/fjarmal/innkaup/krofur-og-studningsgogn/ 

https://www.dropbox.com/sh/vx0edbitsuuaw73/AABrtLvu2_3WirbE4DUQ3FM1a?dl=0
https://www.or.is/fjarmal/innkaup/krofur-og-studningsgogn/


tilboðsskrá 
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8 FRÁGANGUR SVÆÐA 

8.1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

8.1.1 Aðstaða og  vinnusvæðið

8.1.1.1

Öryggisgirðingar, viðvörunarmerki og annar 

búnaður 1 heild

8.1.1.2 Upplýsingaskilti 1 stk. 

8.1.1.3 Aðstaða 1 heild

8.1.3 Gröftur

8.1.3.1 Gröftur og brottakstur á umframefni 10 m³

8.1.3.2

Gröftur og tilflutningur á jarðvegi innan 

verksvæðis 200 m³

8.1.3.3 Gröftur fyrir leiktækjum/búnaði 25 m³

8.1.4 Grúsarfylling

8.1.4.1 Fylling undir malarstíga og malarsvæði 110 m³

8.1.4.2 Fylling undir gúmmígrasmottur 7 m³

8.1.4.3 Fylling að leiktækjum og búnaði 9 m³

8.1.4.4 Fylling undir kurlstíg 40 m³

8.1.7 Upptaka á búnaði

8.1.7.1 Gróðurvarnargirðingu fargað 6 m

8.1.8 Undirbúningur undir kurlstíg 225 m²

Kafli 8.1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA samtals:

8.2 MANNVIRKI 

8.2.1 Girðingar

8.2.1.1 Gróðurvarnagirðing 28 m

8.2.3 Trépallar / Timburvirki

8.2.3.1 Bryggjustígur og bryggjupallur

Bryggjustígur (L=96m) 221 m²

Rampur, hallandi með setpöllum (L=11m) 22 m²

Pallur með setpöllum og þrepum 90 m²

Handlisti 4 m

Kanttré með lýsingu (lýsing ekki innifalin) 91 m

Kanttré án lýsingar 76 m

8.2.3.2 Skógarskýli með grasþaki

Skógarskýli stærra 1 stk. 

Undirstöður - 12 stk

Stoðir og skástífur 95x95 ca 44m

Bitar 45x95, ca 66 m

Vindskeiðar 37,5mm og um 250 breitt skógartimbur, ca 12 

m

Klæðning veggir, 25 mm misbreitt skógartimbur (boðrviður 

með berki) . Tvöföld klæðning.  Sýnilegt ytrabyrgði ca 17,5 

m
2

Klæðning bekkur alheflað lerki, 21x95  ca 11 m
2

Klæðning þak, borðviður eða birkikrossv. ca 19,5 m
2

Frágangur  þak - tjörupappi/dúkur/þökur um 19,5 m
2
, 

kantfrágangur gatavinkill og vatnsbretti ca 7,5 m

Landmótun sf / Mannvit hf Útboð 15666 8 - 1
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Skógarskýli minna 1 stk. 

Undirstöður - 4 stk

Stoðir og skástífur 95x95 ca 10m

Bitar 45x95, ca 50 m

Vindskeiðar 37,5mm og um 250 breitt skógartimbur, ca 8,5 

m

Klæðning veggir, 25 mm misbreitt skógartimbur (boðrviður 

með berki) . Tvöföld klæðning.  Sýnilegt ytrabyrgði ca 12m
2

Klæðning bekkur alheflað lerki, 21x95  ca 3,5 m
2

Klæðning þak, borðviður eða birkikrossv. ca 7,5 m
2

Frágangur  þak - tjörupappi/dúkur/þökur um 8 m
2
, 

kantfrágangur gatavinkill og vatnsbretti ca 2,5 m

8.2.3.3 Ruslatunnuskýli með grasþaki 2 stk

Undirstöður - 4 stk

Stoðir 95x95 ca 3,3m

Bitar 45x95, ca 10 m

Vindskeiðar 37,5mm skógartimbur, ca 3,3m

Klæðning veggir, 25 mm misbreitt skógartimbur (boðrviður 

með berki) . Tvöföld klæðning. Sýnilegt ytrabyrgði ca 4m
2

Klæðning þak, borðviður eða birkikrossv. ca 1 m
2

Frágangur  þak - tjörupappi/dúkur/þökur um 1 m
2
, 

kantfrágangur gatavinkill og vatnsbretti ca 1 m

8.2.3.4 Snagaskýli með grasþaki 2 stk

Undirstöður - 4 stk

Stoðir 95x95 ca 3,3m

Bitar 45x95, ca 10 m

Vindskeiðar 37,5mm skógartimbur, ca 3,3m

Klæðning veggir, 25 mm misbreitt skógartimbur (boðrviður 

með berki) . Tvöföld klæðning. Sýnilegt ytrabyrgði ca 4m
2

Klæðning þak, borðviður eða birkikrossv. ca 1 m
2

Frágangur  þak - tjörupappi/dúkur/þökur um 1 m
2
, 

kantfrágangur gatavinkill og vatnsbretti ca 1 m

Kafli 8.2 MANNVIRKI  samtals:

8.4 RAFKERFI

8.4.1 Jarðvinna vegna raflagna

8.4.1.1 Skurðir

Dýpt 0,8 m, botnbreidd 0,4 m 125 m

8.4.1.2 Fleygun í lagnaskurðum og fyrir stólpum

Fleygun í lagnaskurðum fyrir strengjum og pípum 5 m

Fleygun  fyrir stólpum 1 stk

Landmótun sf / Mannvit hf Útboð 15666 8 - 2
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8.4.2 Jarðstrengir

8.4.2.1 Jarðstrengir lagðir í skurð

Jarðstrengur 5x10mm²Cu 40 m

Jarðstrengur 5x2,5mm²Cu 135 m

Jarðvír 25mm²Cu ber í jörðu 135 m

Jarðvír 25mm²Cu einangraður 25 m

C klemma 25/25mm 6 m

8.4.2.2 Ídráttarrör í jörð og undir pall

Ídráttarrör 70mm í jörð 30 m

Ídráttarrör 70mm festist undir pall 170 m

Ídráttarrör 50mm í jörð 18 m

Ídráttarrör 40mm í jörð 60 m

Ídráttarrör 32mm í jörð 40 m

Ídráttarrör 32mm festist undir pall 27 m

Ídráttarrör 25mm festist undir pall 80 m

8.4.2.3 Jarðstrengir dregnir í rör

Jarðstrengur 5x10mm²Cu 170 m

Jarðstrengur 5x6mm²Cu 35 m

Jarðstrengur 5x4mm²Cu 190 m

Jarðstrengur 5x2,5mm²Cu 120 m

8.4.3 Ljósastólpar

Ljósastólpi  5 m. Verkkaupi útvegar stólpa sjá 

0.5.2. 4 stk.

8.4.4 Lampar

8.4.4.1 Lampar á ljósastólpa

L3 - Stólpahaus með miðnæturdimmingu samkv. 

verklýsingu. Verkaupi útvegar ljósbúnað. 4 stk

8.4.4.2 Lampar - Ledborðar
L1 - Led borði IP67 ásamt festingum, 

dimmanlegum DALI spennum og öðrum 

tengingum samkv. verklýsingu 105 m
L4 - Led lampalína IP67, ásamt festingum, 

dimmanlegum DALI spennum og öðrum 

tengingum samkv. verklýsingu 10 m

8.4.4.3 Kastaralampar
L2 - Kastarastaur 4x35W IP67,ásamt 6M stólpa, 

jarðfestingu, glýjuvörnum og öðrum tengingum 

samkv. verklýsingu 1 stk
L2a - Kastarastaur 4x35W IP67, ásamt 8M 

stólpa, jarðfestingu, glýjuvörnum og öðrum 

tengingum samkv. verklýsingu 1 stk

8.4.5 Tengiskápar og stjórnbúnaður

Kabeldon götuskápur 800x1200x300mm 2 stk.

Stálskápur m/læsingu 400x400x150mm með 

nipplum, skinnum og tilheyrandi búnaði 2 stk.

Plastkassi ca. 500x500x150mm IP55 með 

nipplum skinnum og tilheyrandi búnaði 2 stk.
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8.4.6 Álagsvarrofar, sjálfvör og dósir

Neozed rofi 1x50A 3 stk.

Lekaliðasjálfvör 10-16/0,03A 9 stk.

Tengidósir IP55 með nipplum fyrir innkomandi 

strengi til að vera úti 17 stk.

Skinnur 1 heild

Tengill utanáliggjandi IP55 tvöfaldur 1 stk

Raðtengi 4mm
2
 3 hæða 14 stk

Raðtengi 4mm
2
 stök 24 stk

Raðtengi 6mm
2
 3 hæða 1 stk

Raðtengi 6mm
2
 stök 2 stk

Raðtengi 10mm
2
 3 hæða 1 stk

Raðtengi 10mm
2
 stök 2 stk

8.4.7 Dali stjórnkerfi

Dali stjórbeining digidim 905 1 stk.

Forritun og prófun á útilýsingu 1 heild

stk.

8.4.8 Tenging í ljósastólpum 

Tenging í ljósastólpum og vartengibox 5 stk.

8.4.9 Prófanir, úttekt og viðtaka 

Austurheiði 2.áfangi 1 heild 

Kafli 8.4 RAFKERFI samtals:

8.5 FRÁGANGUR YFIRBORÐS

8.5.5 Gúmmígrasmottur, fallvörn / slitlag 27 m²

8.5.10 Trjákurl sem yfirborðsefni 225 m²

8.5.11 Steinefni (salli/sandur) sem yfirborðsefni 130 m²

8.5.12 Grjóthleðsla - holtagrjót 4 m²

Kafli 8.5 FRÁGANGUR YFIRBORÐS samtals:

8.6 RÆKTUNARSVÆÐI

8.6.1 Endurnýting staðargróðurs

8.6.1.1 Endurnýting staðargróðurs með svarðlagi 300 m²

8.6.1.2

Endurnýting staðargróðurs með tilflutningi trjá- og 

runnatorfa 5 stk.

8.6.2 Grassáning og ræktunarjarðvegur

8.6.2.1 Grassáning B - (Jarðvegsbinding) 100 m²

8.6.3 Þökulögn og ræktunarjarðvegur

8.6.3.1 Úthagagras 45 m²

8.6.3.2

Vökvun gróðurþekju / svarðlags,  sáningarsvæða 

eða þökulagðra svæða 345 m²

8.6.3.3 Áburðargjöf grassvæða 100 m²

8.6.4 Trjá- og runnagróður ásamt ræktunarjarðvegi
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8.6.4.2 Gróðursetning

Reynitré h: 100-125 mm 3 stk.

Sólber 5 stk.

8.6.4.3 Þekjuefni - trjákurl 5 m²

8.6.4.4 Vökvun trjá- og runnagróðurs 5 m²

Kafli 8.6 RÆKTUNARSVÆÐI samtals:

8.7 LEIKTÆKI OG BÚNAÐUR

8.7.1 Leik- og æfingartæki

8.7.1.1 Jafnvægis-/klifurtæki  (uppsetning) 1 stk.

8.1.7.2 Kíkir á palli (uppsetning) 1 stk.

8.1.7.3 Æfingar- teygjutæki (uppsetning) 

Lágar slár 1 stk.

Háar slár 2 stk.

8.7.2 Búnaður

8.7.2.1 Bekkir úr skógarborðvið (borðviður með berki)

Bekkir með baki og armstuðningi 3 stk.

Bekkir án baks 4 stk.

8.7.2.2 Borð í stórt skógarskýli 2 stk.

8.7.2.3 Æfingartæki - teygjustöðvar

Látir staurar 0,5-0,7 m 3 stk.

Háir staurar 2 m 2 stk.

8.7.2.4 Grill - steypt eining með grind 1 stk.

8.7.2.5 Festing fyrir gönguleiðakort - staurar með hatti 2 stk.

8.7.2.6 Vegprestar - staurar 5 stk.

8.7.2.7 Vegviti - lágir staurar 5 stk.

Kafli 8.7 LEIKTÆKI OG BÚNAÐUR samtals:

8.8 REIKNINGSVINNA

Menn

Verkamaður 30 klst

Vélamaður / Bílstjóri 50 klst

Iðnaðarmaður 10 klst

Mælingamaður 10 klst

Tæki

Hjólavél 20-25t 10 klst

Smágrafa 20 klst

Traktorsgrafa 10 klst

Vörubíll m/krana 5 klst

Vörubíll 10 klst

Kafli 8.8 REIKNINGSVINNA samtals:
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8.9 SÉRFRÆÐIVINNA

Vinna sérfæðinga 1 heild

Kafli 8.9 SÉRFRÆÐIVINNA samtals:

KAFLI  8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:
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