
Innkaup Skóla og frístundarsviðs yfir 5,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

Vörukaup Nánari skýring í hverju innkaupin felast:
Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana:
Útboðsnúmer:

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt:
Samtals júlí ágúst sept okt nóv des

Nafn birgja /samn.aðila

T.d. samanburður milli x margra 

aðila, verðfyrirspurn,  

rammasamningur,útboð, gagnvirkt 

innkaupakerfi, örútboð o.s.frv.

ATH, öll innkaupaferli 

sem hafa aðkomu 

innkaupaskrifstofu 

eiga að hafa 

útboðsnúmer

T.d. innkaup undir 

viðmiðunarfjárhæðum
0

Penninn á Íslandi ehf Stólar og borð 1.605.328 1.605.328       

Sýrusson hönnunarstofa ehf Húsgögn Vesturmiðstöð leikskólahluti 2.925.600 2.925.600           

4.530.928 2.925.600 1.605.328 0 0 0 0

Þjónustukaup Nánari skýring í hverju innkaupin felast:
Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana:
Útboðsnúmer:

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt:
Samtals júlí ágúst sept okt nóv des

Nafn birgja /samn.aðila 0

Vélar og verkfæri ehf Vinna vegna skiptingu á ASSA kerfissylinder 1.001.709 1.001.709        

AIS ehf. Ráðgjöf 1.203.629 1.203.629          

2.205.338 0 1.001.709 1.203.629 0 0 0

Verklegar framkvæmdir Nánari skýring í hverju innkaupin felast:
Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana:
Útboðsnúmer:

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt:
Samtals júlí ágúst sept okt nóv des

Nafn birgja /samn.aðila 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Annað Nánari skýring í hverju innkaupin felast:
Með hvaða hætti var stofnað til 

innkaupana:
Útboðsnúmer:

Skýring á ástæðu þess að 

innkaupaferli var ekki beitt:
Samtals júlí ágúst sept okt nóv des

Nafn birgja /samn.aðila 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Samtals kr.                         6.736.266 2.925.600 2.607.037 1.203.629 0 0 0

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.

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.

2022


