
Gagnvirk innkaupakerfi Þjónustu- og
nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar

DPS samningar ÞON



Hvað er DPS?

• DPS = Dynamic Purchasing System eða 
gagnvirk innkaupakerfi.

• Hægt er að sækja um að gerast aðili að 
DPS samningi hvenær sem er á gildistíma 
samningsins.

• Tveir DPS samningar:
• DPS 14704 um þjónustu sérfræðinga 

fyrir ÞON – 14 mismunandi flokkar 
sérfræðinga.

• DPS 14554 um þjónustu vegna 
notendamiðaðrar 
hönnunar/þjónustuhönnunar.

• Markmið að innkaup þessarar þjónustu 
séu gagnsærri og einfaldari.



DPS 14704
Hlutar samnings og innkaupaleiðir



Hlutar samnings

Hægt er að taka þátt í einum eða fleiri
hlutum.

Hluti 1: Sérfræðingur í almannatengslum og samskiptaþjónustu

Hluti 2: Sérfræðingur í myndbandagerð

Hluti 3: Sérfræðingur í stefnumótun í stafrænu umhverfi

Hluti 4: Sérfræðingur í vefhönnun/þróun

Hluti 5: Sérfræðingur í grafískri hönnun

Hluti 6: Sérfræðingur í útboðsmálum

Hluti 7: Sérfræðingur í gagnagrunnum

Hluti 8: Sérfræðingur í kerfisrekstri

Hluti 9: Sérfræðingur í Enterprise útstöðvarekstri

Hluti 10: Sérfræðingur í Cloud rekstri (Skýjaþjónustum)

Hluti 11: Sérfræðingur í rekstri sýndarumhverfis (e. virtualization)

Hluti 12: Hugbúnaðarsérfræðingur

Hluti 15: Sérfræðingur í vöruþróun rafrænna lausna

Hluti 16: Sérfræðingur í upplýsingatækni



Innkaupaleiðirnar – leið 1

Verkefni undir 500 klst. Skil á einingaverðum Kaup með verkbeiðni

Stundum gerðar kröfur 
um sérþekkingu

24 klst. tímarammi Endurtekið á 3-6 
mánaða fresti



Innkaupaleiðirnar – leið 2

Leið 2

• Verkefni áætluð yfir 500 klst.

• Lokað útboð um stök verkefni.

• Minnst 10 daga tilboðsfrestur.

• Enginn biðtími.

• Þátttaka í lokuðu útboði boðin öllum sem eru
aðilar að þeim hluta/hlutum sem útboðið tekur
til.



DPS 14554
Þjónustuhönnun / notendamiðuð hönnun



DPS 14554 – upplýsingar og innkaup 

• Samningur um þjónustu/ráðgjöf á sviði notendamiðaðrar hönnunar/þjónustuhönnunar. 

• Í ráðgjöfinni getur m.a. falist:
• verkefnastjórnun
• umsjón með vinnustofum
• notendarannsóknir
• túlkun upplýsinga og framsetning á niðurstöðum

• Öll innkaup á þjónustu í gegnum DPS 14554 um þjónustuhönnun/notendamiðaða 
hönnun fara fram í gegnum lokuð útboð fyrir stök verkefni - sambærilegt við „leið 2“ hér 
að framan.



Umsóknarferli í DPS
og önnur atriði



Umsóknarferli

Umsókn um aðild að DPS og þátttaka í lokuðum 
útboðum fer fram rafrænt á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar.

Hægt að sækja um aðild hvenær sem er á 
samningstímanum:

Stofna aðgang.

Sækja og kynna sér gögn viðkomandi 
DPS samnings.

Senda inn umsóknarbók ásamt 
skilagögnum.

Unnið er úr umsóknum á 10 dögum.



Önnur atriði

• Innkaup DPS 14704:
• a.m.k. 30 innkaup með verkbeiðni skv. 

leið 1 frá júní 2021
• fimm lokuð útboð skv. leið 2

• Innkaup DPS 14554:
• fjögur lokuð útboð

www.reykjavik.is/dps




