
 
Reykjavík, 31. október 2022 

ÞON22090073 

  

  

Viðtakandi: Innkaupa- og framkvæmdaráð  

Sendandi: Upplýsingatækniþjónusta Reykjavíkurborgar, þjónustu- og 
nýsköpunarsvið  

  

Efni: Útboð nr. 15581 – Atlassian Service Provider for the City of Reykjavík 

Þrír aðilar sendu inn tilboð: 

1. Sii Sp. z. o. o 
2. Tietoevry Norway AS 
3. Adaptavist UK Services Ltd. 

Samtals voru þrír viðaukar sendir út. Fyrstu tveir viðaukarnir, sem sendir voru út þann 
31.08.2022 og svo 12.09.2022 innihéldu svör við fyrirspurnum. Í kjölfar birtingar þeirra 
barst beiðni um að tilboðsfresturinn yrði lengdur og ákveðið var að verða við þeirri 
beiðni. Í síðasta viðaukanum, sem sendur var út þann 15.09.2022, var tilvonandi 
þátttakendum því tilkynnt að tilboðsfresturinn hefði verið lengdur um 15 sólarhringa, 
eða til 04.10.2022.  

Tilboð voru opnuð þann 04.10.2022.  

 

 



 
Forsendur fyrir vali tilboðs voru að samið yrði við þann aðila sem uppfyllir allar 
tæknilegar kröfur sem taldar voru í upp í útboði, og ætti hagkvæmasta gilda tilboð á 
grundvelli lægsta verðs, sbr. kafli 0.7.4 í útboðslýsingu: 

  

A binding contract will be made with the party with the most competitive and 
valid based on the lowest price. 

 

Af innsendum tilboðum var einungis Adaptavist UK Services Ltd sem uppfyllti 
tæknilegar kröfur.  

Heildarkostnaðaráætlun kaupanda er allt að 1.100.000 EUR en miðað er við um 9.640 
klukkustundir á tveggja ára tímabili. Engar kröfur um lágmarkstíma koma fram í 
útboðinu og kaupandi mun eingöngu greiða fyrir þá tíma sem hann óskar eftir af 
seljanda og eru sannanlega unnir. 

Tilboðsverð Adaptavist UK Services Ltd er 609.450 EUR eftir yfirferð, og er því tilboðið 
55% af heildarkostnaðaráætlun kaupanda, en áætlun seljanda miðast við 4.140 tíma. 
Seljandi er leiðandi fyrirtæki á þessu sviði og metur verkefnið þannig að hægt verði að 
vinna það á skemmri tíma en kostnaðaráætlun kaupanda gerir ráð fyrir.  

            

  
Einingaverð 

(EUR) Klukkustundir Áætlað Námundað 
% af 
heildarkostnaðaráætlu 

Kostnaðaráætlun 
RVK 108 9.640 1.041.120 1.100.000   
Tilboð Adaptavist 147 4.140 608.580 609.450 55% 
            

 

Innkaupaskrifstofa hefur yfirfarið tilboð Adaptavist UK Services Ltd m.t.t. til krafna um 
fjárhagslegt hæfi og staðfest að sá þátttakandi sem var með hagkvæmasta gilda 
tilboðið, Adaptavist UK Services Ltd., uppfyllir kröfur um fjárhagslegt hæfi. 
Upplýsingatækniþjónusta Reykjavíkurborgar hefur yfirfarið tilboð Adaptavist UK 
Services Ltd og staðfestir að kröfur um tæknilega og faglega getu eru uppfylltar.  

Upplýsingatækniþjónusta Reykjavíkurborgar leggur til að gengið verði að tilboði 
Adaptavist UK Services Ltd, enda uppfyllir það allar kröfur útboðsgagna og er 
hagkvæmasta gilda tilboð á grundvelli lægsta verðs.  

  

Virðingarfyllst, 

Kjartan Kjartansson 
 Deildarstjóri stoð og tækniþjónustu UTR 
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