
Innkaup  skóla- og frístundasviðs yfir 1,0 m. kr. - með vísan í 1. mgr. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

Sérfræðiþjónusta Nánari skýring í hverju innkaupin felast:

Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt. Samtals janúar febrúar mars apríl maí júní

Nafn birgja /samn.aðila 0

Securitas Öryggiskerfi? Ölduselsskóli Þjónustupöntun 1.654.134

Kvan

Fossvogsskóli 7. bekkur Sérlausn og 

námskeið 5 bekkur Námskeið og sérlausnir 1.375.000

Háskóli Íslands

Verkefnastjórastaða,v. starfsþróunar 

Nýsköpunar í menntun 2.750.000

Háskóli Íslands

Fossvogsskóli; Undibúningur námskeiða og 

vefsvæðis; Kennsla og gagnaöflun á 

námskeiðum; Þýðing staðfærsla og 

undirbúningur fyrir vef. 3.350.000

Dagar Sótthreinsun Samningur D007-MC19 17.713.059

Dagar Sótthreinsun Samningur D007-MC19 13.276.060

Securitas Hagaskóli. Öryggiskerfi? Þjónustupöntun 1.203.855

Kvan Breiðagerðisskóli- Sélausn Námskeið og sérlausnir 1.595.000

Kvan Námskeið- Verkfærakista Námskeið og sérlausnir 1.618.200

Kvan Fyrirlestrar Námskeið og sérlausnir 2.195.000

Kvan Fyrirlestrar-Sérlausn. Ráuðhóll Námskeið og sérlausnir 450.000

0 17.713.059 13.276.060 0 6.563.200 2.645.000 6.982.989

Önnur vörukaup Nánari skýring í hverju innkaupin felast:

Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt. Samtals janúar febrúar mars apríl maí júní

Nafn birgja /samn.aðila 0

Altis Leikskólinn Klambrar. Leiktæki Skv. tilboði 1.233.196

Krumma ehf Outlast útikubbar. Leikskólinn Sólborg Engin skýring 1.267.371

Penninn Ingunnarskóli. Fundarherbergi frá Bosse Fundabás 1.990.000

HljóðX-Rín Fossvogsskóli. Hljóðkerfi 3.486.546

Origo Sæmundarskóli-Cromebook Yoga Keypt af skólanum sjálfum 1.752.945

0 1.990.000 0 0 5.239.491 1.233.196 1.267.371

Beinir samningar Nánari skýring í hverju innkaupin felast:

Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt. Samtals janúar febrúar mars apríl maí júní

Nafn birgja /samn.aðila 0

2.021

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförnum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir 

króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförnum 12 mánuðum og 

samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.



Innkaup  skóla- og frístundasviðs yfir 1,0 m. kr. - með vísan í 1. mgr. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

2.021

2. mgr. > Með sama hætti skulu yfirmenn sviða senda innkauparáði yfirlit yfir einstök innkaup sem greitt hefur verið fyrir á undanförnum 12 mánuðum og samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en fimm milljónir 

króna. Þessi málsgrein gildir ekki um þær miðlægu skrifstofur sem senda yfirlit í samræmi við 1. mgr.

1. mgr. > Ársfjórðungslega skulu miðlægar skrifstofur senda yfirlit til innkauparáðs. Í yfirlitinu skal gera grein fyrir einstökum innkaupum sem sviðið eða skrifstofan hefur greitt fyrir á undanförnum 12 mánuðum og 

samanlagðar greiðslur á tímabilinu eru hærri en ein milljón krónur.

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Annað Nánari skýring í hverju innkaupin felast:

Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt. Samtals janúar febrúar mars apríl maí júní

Nafn birgja /samn.aðila 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Samtals kr.                         0 19.703.059 13.276.060 0 11.802.691 3.878.196 8.250.360


