
Dagsetja skjalið
Innkaup miðlægrar starfsemi Reykjavíkurborgar yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar
Innkaup Íþrótta- og tómstundarsviðs 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 janúar febrúar mars apríl maí júní 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 
innkaupaskrifst
ofu eiga að hafa 
útboðsnúmer

T.d. innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum 0

Altís ehf. Skot og  markastiga klukkur Kjalanes Verðsamanburður UMSK gerði verðsamanburð á milli aðila 1.024.771 1.024.771 

Arctic Trucks Ísland ehf Varahlutir fyrir skíðalyftu
Arctic er með umboð fyrir varahluti í 
snjótroðaranna hjá skíðasvæðunum

4.989.347 1.199.637 3.789.710

Á.Óskarsson og Co ehf Sundlaugarryksuga v. Vesturbæjarlaugar Verðsamanburður 1.380.008 1.380.008
Á.Óskarsson og Co ehf Armkútar BECO fyrir sundlaugar Verðsamanburður 1.519.805 1.519.805
Á.Óskarsson og Co ehf Blakstoðir, blaknet, blak-antennur (Þróttur) Verðsamanburður Laugardalshöll gerði verðsamanburðinn 1.184.955 1.184.955
Bender ehf Verðmætaskápar - smáhólfaskápur Ylströnd Verðsamanburður 1.393.367 1.393.367

Datum ehf Tölvur og uppsetning skíðasvæði
Endurnýja þurfti tölvubúnað við afgreiðsukerfi 
nauðsynlegt er að fá búnað sem hentar skidata 
kerfinu, skirental og netsölukerfinu

3.633.885 3.633.885

Doppelmayr-skíðalyftur ehf Varahlutir í skíðalyftu Skíðasvæðin
Doppelmayer er með umboð fyrir varahluti í 
allar lyftur sem eru á skíðsvæðunum nema 
Kónginn og töftateppið

1.170.560 1.170.560

Eignatak ehf. Kaup á vinnulyftu vegna fallturns FHG Verðsamanburður Keypt notað eftir skoðun 1.612.903 1.612.903

Grastec ehf Grasfræ v/yfirsáning í knattspyrnuvelli ÍTR Verðsamanburður 3.051.400 3.051.400

Jónar Transport hf
Sendingargjöld og VSK vegna gírkassa í skíðalyftu í 
Bjáfjöllum 

Gírkassi sem er keyptur í lyftuna (Kónginn) 
búnaðurinn var keyptur frá framleiðanda 
lyftunnar VSK fyrir lyftunni. Gerð var 
verðkönnun á öðrum aðila en 
framleiðandannum 

2.423.701 2.423.701

Margt og merkilegt ehf. Prentun, plöstun ofl. COVID merkingar á starfstaði ÍTR
Verðsamanburður í samvinnu við hönnuð 
merkinga

1.234.408 1.234.408

Margt smátt ehf Baðhandklæði til endurleigu Sundlaugar og Ylströnd Keypt út frá verðfyrirspurn frá júlí 2019 1.692.708 1.692.708

Margt smátt ehf Auglýsingavörur Sameiginlegur kostnaður ÍTR Verðsamanburður 1.145.500 1.145.500

Margt smátt ehf COVID gjöf til starfsmanna 
Verðsamanburður út frá föstufjármagni til 
kaupa á gjöfum fyrir starfsmenn

2.087.230 2.087.230

POMA SAS Gírkassi í skíðalyftu á skíðasvæðunum

Gírkassi sem er keyptur í lyftuna (Kónginn) 
búnaðurinn var keyptur frá framleiðanda 
lyftunnar VSK fyrir lyftunni. Gerð var 
verðkönnun á öðrum aðila en 
framleiðandannum 

10.160.804 10.160.804

Proctus ehf. Grasfræ v/yfirsáning í knattspyrnuvelli ÍTR Verðsamanburður 4.909.371 4.909.371

Skidata Scandinavia AB Tölvubúnaður og uppfærslur Skíðasvæði
Uppfærsla á Skidata hugbúnaði sem sölukerfið 
sem er notað á skíðasvæðunum

1.055.316 1.055.316

Sláturfélag Suðurlands svf Áburður á knattspyrnuvelli ÍTR Verðsamanburður 1.452.953 1.452.953
Sláturfélag Suðurlands svf Áburður í Fjölskyldu og húsdýragarðin Verðsamanburður 1.541.398 1.541.398

48.664.390 2.370.197 1.393.367 3.065.856 5.175.283 10.575.187 0 0 1.692.708 2.575.121 4.974.665 3.448.472 13.393.534

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 janúar febrúar mars apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des

Aton eignarhaldsfélag ehf. Stefnumótun skv. ÍTR Hitt húsið Verðsamanburður 2.820.000 2.820.000

Dráttarbílar vélaleiga ehf. Vinna við gerð hjólabrauta í Skálafelli frá júní til júlí verðsamanburður á milli nokkra aðila. 2.116.744 2.116.744

Icebike adventures ehf.
Hönnun og smíði á nýrri Hjólabraut og lagfæring á eldri 
braut

Aðili sem er með þekkingu á hönnun og 
stjórnun á lagningu hjólabrauta. 

Ekki er vitað af öðrum aðilum sem er með 
sérfræðiþekkingu á hönnun á hjólabreutum og 
hefur samstarfið gengið vel 1.125.269 1.125.269

Intellecta ehf Vinna við stefnumótunarferli í jan 2020 Íþróttastefnan
Verðsamanburður

Tilboð var fengið í verkið frá 4 mismunandi aðilum 2.294.400 2.294.400

Intellecta ehf
Vinna við gerð forgangsröðunarlíkans vegna 
íþróttamannvirkja

Verðsamanburður
Tilboð var fengið í verkið frá 4 mismunandi aðilum 1.075.500 1.075.500

J&L ehf Stefnumótun Fjölskyldu og húsdýragarðurinn Verðsamanburður 2.820.000 2.820.000

Metatron ehf
Fifa prófanir á Íþróttavöllum ágúst 2020 _Til að hægt 
væri að spila á völlunum

Metatron er milligöngu aðili við elendan aðila 
sem getur tekið Fifa prófun á keppnisvöllum 1.850.577 1.850.577

Míla ehf Uppsetning á ljósleiðara í Skálafelli skíðsvæðum
Brýn þörf var að fá stöðugt net fyrir staðinn svo 
hætg vara að halda uppi þjónusturstigi 1.364.000 1.364.000

Nautás ehf Snjómokstur á bílaplani í Bláfjöllum  2020 Verðkönnun var gerð á árið áður 2019

Mjög mikill snjómokstur var í Bláfjöllum árið 2020. 
Fjárhæðinn er kominn upp fyrir fjáhæðar mörk 
um verðfyrirspurn. árið 2021 er mjög lítil 
snjómokstur í Bláfjöllum en verið verður í 
verðfyrir spurn á snjómokstri haustið 2021

5.610.638 2.992.330 1.412.360 1.205.948

Nautás ehf
Vélamenn við troðslu og viðhald í Skálafelli 16-29 
febrúar 2020

Verðkönnun var gerð á árið áður 2019
1.676.108 1.676.108

Raflagni ehf Viðgerð á lyftu Skíðasvæðin
Rafvirki sem hefur verið að vinna ýmis verk í 
Bláfjöllum og er með þekkingu á lyfturnar í 
Bláfjöllum.

1.831.600 1.831.600

2020

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 Íþrótta- og tómstundarsviðs yfir 5,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar

2020

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.

Verkfræðistofan Vista ehf Tímabil gagnasöfnunar fyrir gervigrasvelli árið 2020 Rammasamningur er við Vista.
Til styringar á upphitun á gervigrasvöllum er 
notast við búnað frá Vista 2.975.079 1.502.688 1.472.391

Þorbjörn Tómasson Bláfjöll - Vinna við lýsingur í brekkum

Vinnan felst í því að klifra upp í staura og gera 
við línur í öllum veðrum. Skíðasvæðin hafa 

leitað af fleyri aðilum sem eru tilbúnir að taka 
þetta að sér en ekki fundið neinn annan sem er 

tilbúin að gefa verð í þessa vinnu 1.052.451 1.052.451
28.612.366 5.547.469 9.346.760 1.676.108 1.831.600 1.075.500 0 1.472.391 3.242.013 0 0 0 4.420.525

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 janúar febrúar mars apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des

Orkuveita Reykjav - Veitur ohf. Heitt vatn á Gervigrasvelli 40.878.091 14.359.189 25.305.380 1.213.522
Orkuveita Reykjav - Veitur ohf. Heitt vatn sundlaugar 29.741.351 1.564.031 1.068.880 15.781.189 3.621.100 4.143.372 1.698.901 1.863.878

70.619.442 0 14.359.189 1.564.031 25.305.380 1.068.880 0 15.781.189 3.621.100 4.143.372 1.698.901 0 3.077.400

Samtals kr.                         147.896.198 7.917.666 25.099.316 6.305.995 32.312.263 12.719.567 0 17.253.580 8.555.821 6.718.493 6.673.566 3.448.472 20.891.459

ATH.: Ekki skal færa á framangreint yfirlit þau verkefni sem fóru í formlegt ferli hjá innkaupaskrifstofu s.s. verðfyrirspurnir, útboð, innkaup innan rammasamninga / miðlægra samninga eða önnur verkefni sem fóru fyrir ráðið til samþykktar. Innkaupaskrifstofa gerir 
yfirlit til innkaupa- og framkvæmdaráðs mánaðarlega yfir öll verkefni skrifstofunnar.


