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Efni: Yfirlit yfir innkaup yfir 5 milljónir. 

 

Meðfylgjandi er yfirlit þjónustu- og nýsköpunarsviðs Reykjavíkurborgar varðandi einstök 

innkaup yfir 5,0 milljónum króna fyrir 4. ársfjórðung 2021 með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. 

innkaupareglna Reykjavíkurborgar.  
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Hjálagt: Yfirlit yfir innkaup yfir 5 milljónir 



23.2.2022
Innkaup miðlægrar starfsemi Reykjavíkurborgar yfir 1,0 m.kr. - með vísan í 1. og 2. mgr. 7. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar
Innkaup __ÞON________sviðs yfir 1,0 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 September Október Nóvember Desember

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

BakoÍsberg Kaup á nýjum ofni ofl. Beint samband við þjónustuaðila stórra tækja í mötuneytum Á ekki við Kostnaðaráætlun undir viðmiðunarfjárhæð / Sérfræðiþekking viðkomandi 7.007.386 0 0 67.238 183.261 0 3.379.051 0 69.346 2.458.879 701.866 147.745 0

Innkaupakort - erlendur birgi Confluence skjölunarkerfi Beint samband

Upphafleg kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarfjárhæð. Notkun á Atlassian 
skýjaþjónustum hefur aukist hratt umfram það sem áætlað var í upphafi. 
Upphæðin deilist því  á nokkur kerfi og nokkrar skrifstofur ÞON.  
Unnið er að uppfæra áætlanir um notkun og skilgreina kröfurlýsingu fyrir innkaup 
með útboði." 12.302.939 510.388 569.958 607.877 629.871 203.908 1.353.479 0 2.304.419 0 2.791.347 0 3.331.692

Íslandspóstur hf Sending á bréfum fyrir hönd Reykjavíkurborgar
Pósturinn er einráður á markaði og því ekki hægt að stofna til 
innkaupa við neinn annan Undanþegið samkvæmt innkaupalögun 5.932.351 445.389 571.125 501.109 413.196 544.694 537.307 667.514 467.841 516.135 467.447 478.155 322.439

PLT Prentlausnir og tæki ehf. Covid 19:  Endurnýjun á fjölnotatæki sem þurfti að skipta út ASAP Beint samband Undir viðmiðunarfjárhæð 5.006.710 330.478 10.987 998.112 415.424 55.897 687.415 0 920.527 46.013 187.727 318.806 1.035.324
Sýrusson hönnunarstofa ehf Ýmis kaup fyrir svið og skrifstofur, ný rými og endurnýjarnir Samanburður gerður milli nokkurra aðila Á ekki við Áætlun undir viðmiðunarfjárhæð / Sérfræðiþekking viðkomandi 5.413.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.413.860

0
35.663.246 1.286.255 1.152.070 2.174.336 1.641.752 804.499 5.957.252 667.514 3.762.133 3.021.027 4.148.387 944.706 10.103.315

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 September Október Nóvember Desember

Nafn birgja /samn.aðila 0
Datadog Inc. Áskrift á skýjalausn Datadog eftirlitskerfi Beint samband Áætlaður kostnaður var undir viðmiðunarfjárhæð. 8.709.497 0 0 0 0 0 0 483.934 5.731.414 572.647 624.402 642.657 654.443

Ellert V Einarsson ehf
Vinna  viðnetlagnir fyrir  símtæki á hinum ýmsu starfsstöðvum 
borgarinnar Beint samband  

UTR hefur fram til þessa beint viðskiptum sínum til umrædds aðila sem starfar 
samkvæmt kröfum UTR um gæði og öryggi.   5.039.345 482.296 551.254 259.147 144.415 249.915 130.162 112.056 598.799 1.652.379 392.560 374.888 91.474

Facebook Ireland Limited - 
Workplace Workplace leyfasamningur Er í rekstri hjá UTR. Skrifstofa borgarritara sá um innkaup.  

Kom í rektsur hjá UTR frá skrifstofu borgarritara. Var hjá skrifstofa borgarritara. 
Fyrirkomulag innkaupa er ekki vitað.  Er í dag í eigu MOS. 12.203.969 0 2.077.948 1.035.257 1.023.098 1.018.328 971.997 999.933 1.006.899 1.029.740 1.046.192 945.072 1.049.504

Gartner Ireland Limited
Ráðgjöf og aðgangur að rannsóknarsafni Gartner og stuðningur við 
stefnumótun í UT Beint samband

Innkaupadeild var upplýst um þetta 
verkefni Sérfræðiþekking viðkomandi 13.862.380 0 13.861.680 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hreint ehf Sérstakar sótthreinsiaðgerðir vegna COVID-19
Beint samband við þjónustuaðila ræstinga í stjórnsýsluhúsum 
Reykjavíkurborgar Kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarfjárhæð 6.516.546 0 0 0 0 0 0 0 0 1.119.978 1.707.052 2.033.165 1.656.351

Hugsjá ehf Málaskrá Velferðarsviðs Kerfi í rekstri hjá UTR. Innkaupaferli hjá VEL.  Kerfi í rekstri hjá UTR. Var keypt inn hjá VEL. Fyrirkomulag innkaupa ekki vitað. 15.538.560 0 2.504.000 1.508.000 1.405.280 800.000 1.356.000 1.308.000 1.325.280 1.572.000 0 2.516.000 1.244.000

Hugvit hf GoPro - aðlaganir og viðbætur.  Þjónustusamningur  nr.  U-SI34092 Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu

Hugvit hannaði skjalakerfið og hefur eitt þekkingu á þjónustu við það. 12,5 milljónir 
eru vegna afnotaleyfa fyrir gamla GoPro - 1,4 eru aðlaganir og vinna vegna 
kerfisins (grunnsamningur frá 2004 merktur SI34091) 13.922.553 1.048.807 1.706.957 1.295.614 1.131.075 1.048.807 1.233.913 1.131.076 1.048.807 1.048.807 1.089.942 1.069.374 1.069.374

Innkaupakort - erlendur birgi
Hýsing á Joomla vefum Reykjavíkurvorgar hjá Siteground.  Samningur 
nr. U-20170515 Beint samband Áætlað undir viðmiðunarfjárhæð 5.454.571 12.909 147.863 146.201 155.996 1.177.439 2.247.943 869.712 273.216 0 248.179 144.357 30.756

ION-ráðgjöf ehf. Ráðgjöf og rekstrarþjónusta fyrir ISO27001 vottun Beint samband  

Leitað var til nokkurra aðila um útfærslu á ISO þjónustu, umsjón gæðakerfis og 
framkvæmd áhættumats. ION ráðgjöf vinnur að sambærilegum málum með 
sambandi íslenskra sveitafélaga, útfærir þjónustuna einna best og  í samræmi við 
þarfir UTR. Vinna er hafin við að koma á samningi, skilgreina kröfur og umfang og 
verður samið á grundvelli útboðs 14704. 9.536.680 774.400 774.400 774.400 774.400 774.400 809.240 809.240 809.240 809.240 809.240 809.240 809.240

IOS hugbúnaður ehf
Kerfisrekstur, þjónusta og viðhald: Rafræn Reykjavík og Mínar síður.   
Samningur nr. U-15022016 Bein samningskaup með aðstoð innkaupaskrifstofu  

Mörg aðskilin verkefni, m.a. Bílastæðasjóður, Skólamatur, frístundakort, umsóknir 
hjá borginni o.fl. Varðar mörg svið, sem greiða fyrir þjónustuna til UTR. 23.378.841 1.919.901 2.169.525 2.014.411 2.094.718 1.974.258 1.842.325 2.301.222 752.442 2.656.869 3.345.215 1.463.734 844.221

Maggar ehf. Aðkeyptur stjórnandi Tækniþjónustu vegna veikinda Beint samband  

Sérfræðiþekking viðkomandi, óvænt starfslok hjá starfsmönnum borgarinnar og 
COVID-19 hægði á ráðningarferli. Viðskiptasambandinu er lokið, starfið var auglýst 
og búið er að ráða í það. 20.994.400 2.480.000 2.356.000 2.480.000 2.356.000 2.604.000 1.240.000 1.860.000 2.278.500 1.813.500 1.526.400 0 0

Origo hf
 Avaya símstöð, þjónusta og viðhald. Þjónustusamningur nr. U-
40003206 Beint samband

Verðfyrirspurn 15266 var fyrir Teams símtæki fyrir skóla og unnið er að útboði fyrir 
aðra starfsstaði. Unnið er að Microsoft útboði fyrir 365 leyfi sem mun leysa Avaysa 
símstöðvarvirknina af hólmi. Verkefnið að útleiða þessa gömlu tækni og innleiða 
nýtt kerfi í Teams mun taka um tvö ár. 16.238.274 0 866.468 807.269 371.244 0 89.894 13.948.861 57.760 44.416 9.732 0 42.630

Origo hf Afritunarumsýsla.  Þjónustusamningur nr. U-20150301
Beint samband,  verið er að skrifa útboð og mun þessari þjónustu 
verða úthýst í byrjun árs 2022. útboð í vinnslu Framhaldskaup með samþykki innkauparáðs 4.júlí 2019, sbr. mál R19060193 70.128.822 1.698.988 1.906.545 0 5.982.426 9.596.734 5.406.490 6.788.202 7.263.133 7.740.653 8.590.022 8.254.265 6.901.364

Origo hf
Stafræn umbreytingaverkefni - Stafrænar lausnir. DPS verkbeiðni 
ÞON21070022 Beint samband Áætlað að þetta falli undir DPS á næsta tímabili. 5.465.346 0 0 0 0 0 754.010 3.226.134 1.485.202 581.175 -581.175 0 0

Premis ehf. Covid19:  Notenda- og vettvangsþjónusta.  Samningur nr. U-18032016 Beint samband  

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af 
ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar 
samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar 
til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. 
Útboð 15050 um tæknilega framlínuþjónustu tekur yfir þessa þjónustu og mun það 
klárast endanlega í nóvember 2021. 68.990.930 7.711.646 7.969.539 8.494.427 7.030.506 0 16.865.966 0 16.133.742 0 624.144 2.080.480 2.080.480

Premis ehf. Covid19:  Notenda- og vettvangsþjónusta.  Samningur nr. U-18032017 Beint samband  

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af 
ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar 
samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar 
til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. 
Útboð 15050 um tæknilega framlínuþjónustu tekur yfir þessa þjónustu og gerir 
áætlun ráð fyrir að það muni klárast endanlega í lok árs 2021. 28.699.549 0 2.396.216 4.400.627 0 3.516.283 0 2.307.561 5.054.656 4.980.595 1.758.141 2.087.793 2.197.677

QED ehf. Ráðgjafinn sérfræðráðgjöf ný vara Beint samband Sérfræðiþekking viðkomandi 6.486.646 2.400.000 400.000 0 0 1.175.000 0 600.000 250.000 300.000 485.406 876.240 0

Salamon&Company ApS
Greining og tillögur fyrir símamál borgarinnar og samskiptalausn fyrir 
framlínuþjónustu Samanburður gerður á milli nokkurra aðila Kostnaðaráætlun var undir viðmiðunarfjárhæð. 5.413.703 5.133.394 0 280.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sii Sp. z.o.o. Umbreyting á ytri vef Beint samband
Fjöldi ólíkra verkefna innan tímabils, sem hvert er undir viðmiðunarfjárhæð. 
Áætlað að þetta falli undir DPS á næsta tímabili. 8.495.224 0 0 0 0 209.409 297907,36 161072,7 1.238.945 0 0 4.207.130 2.380.760

Sii Sp. z.o.o. Umbreytingarteymi - Fjárhagsaðstoð Beint samband
Fjöldi ólíkra verkefna innan tímabils, sem hvert er undir viðmiðunarfjárhæð. 
Áætlað að þetta falli undir DPS á næsta tímabili. 9.633.438 0 0 0 0 0 3408414,15 3009036,6 2.025.401 1190585,91 0 0 0

Sii Sp. z.o.o. Umbreytingarteymi - Fjárhagsaðstoð Beint samband
Fjöldi ólíkra verkefna innan tímabils, sem hvert er undir viðmiðunarfjárhæð. 
Áætlað að þetta falli undir DPS á næsta tímabili. 12.622.361 0 0 0 0 0 2103767,84 3439765,27 3.321.361 3756767,16 700 0 0

Syndis ehf. Verkefni sem tengjast sérstökum öryggismálum Beint samband
Úttektir á öryggi tölvuumhverfisins vegna öryggisveikleika sem uppgötvaðist á 
heimsvísu Log4j og netárása sem gerðar voru á íslensk fyrirtæki og stofnanir. 7.589.525 0 0 889525 0 0 0 0 0 0 0 4960000 1740000

Sýrusson hönnunarstofa ehf
Skrifstofuhúsgögn, næðisklefar og hljóðvistarvörur fyrir ýmis 
skrifstofurými Beint samband Á ekki við Áætlaður kostnaður undir viðmiðunarfjárhæð. 7.454.293 0 0 0 0 15.500 1.270.797 0 0 56.172 0 18.972 6.092.852

Þekking - Tristan hf Covid19:  Notendaþjónusta - Vettvangsþjónusta Beint samband

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti. Engir einstakir þættir voru 
yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar samningur komst á. Ekki var um að ræða 
skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar 
fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. Þau útboð sem leysa þessa þjónustu af 
hólmi eru, útboð 15050 um tæknilega framlínuþjónustu (Opin Kerfi), útboð 15202 
um kerfisstjórn og vöktun (Þekking - Tristan) og útboð 14800 fyrir MS 
rekstrarþjónstu (Advania). 8.184.978 2.732.669 0 0 5.452.309 0 0 0 0 0 0 0 0

2021

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

2021

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.

Þekking - Tristan hf Vettvangsþjónusta - Almenn Beint samband sem byggðist á eldri samningi U-V15165

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti. Engir einstakir þættir voru 
yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar samningur komst á. Ekki var um að ræða 
skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar 
fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. Þau útboð sem leysa þessa þjónustu af 
hólmi eru, útboð 15050 um tæknilega framlínuþjónustu (Opin Kerfi), útboð 15202 
um kerfisstjórn og vöktun (Þekking - Tristan) og útboð 14800 fyrir MS 
rekstrarþjónstu (Advania). 34.594.654 0 7.332.392 0 8.552.277 4.492.836 3.336.052 1.530.507 935.233 623.375 -993.532 3.648.138 5.137.376

Þekking - Tristan hf Viðvera stjórnsýsluhús, vettvangsþjónusta og viðvera á fundum Beint samband

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af 
ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar 
samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar 
til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. 
Þau útboð sem leysa þessa þjónustu af hólmi eru, útboð 15050 um tæknilega 
framlínuþjónustu (Opin Kerfi), útboð 15202 um kerfisstjórn og vöktun (Þekking - 
Tristan) og útboð 14800 fyrir MS rekstrarþjónstu (Advania). 16.615.593 0 4.888.262 0 3.115.329 2.995.224 2.224.034 1.020.338 623.489 1.748.917

Þekking - Tristan hf Kerfisstjórnun og vöktun Beint samband

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af 
ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar 
samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar 
til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. 
Þau útboð sem leysa þessa þjónustu af hólmi eru, útboð 15050 um tæknilega 
framlínuþjónustu (Opin Kerfi), útboð 15202 um kerfisstjórn og vöktun (Þekking - 
Tristan) og útboð 14800 fyrir MS rekstrarþjónstu (Advania). 10.307.797 0 2.444.131 0 1.557.665 1.497.612 1.112.017 510.169 311.744 2.874.459

Þekking - Tristan hf Símaþjónusta Beint samband

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af 
ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar 
samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar 
til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. 
Þau útboð sem leysa þessa þjónustu af hólmi eru, útboð 15050 um tæknilega 
framlínuþjónustu (Opin Kerfi), útboð 15202 um kerfisstjórn og vöktun (Þekking - 
Tristan) og útboð 14800 fyrir MS rekstrarþjónstu (Advania). 5.577.512 0 0 0 0 0 0 532.351 325.299 0 4.719.862

Þekking - Tristan hf Verkefnavinna, fjarfundamöguleikar í fundarsölum Beint samband

Um er að ræða fjölda innkaupa og ólíka þjónustuþætti, á ólíkum tímabilum og af 
ólíkum ástæðum. Engir einstakir þættir voru yfir viðmiðunarfjárhæð laganna þegar 
samningur komst á. Ekki var um að ræða skuldbindingu af hálfu Reykjavíkurborgar 
til lengri tíma, heldur voru beiðnir sendar fyrir einstaka þætti fyrir einstaka tímabili. 
Þau útboð sem leysa þessa þjónustu af hólmi eru, útboð 15050 um tæknilega 
framlínuþjónustu (Opin Kerfi), útboð 15202 um kerfisstjórn og vöktun (Þekking - 
Tristan) og útboð 14800 fyrir MS rekstrarþjónstu (Advania). 5.452.309 0 0 0 5.452.309 0 0 0 0 0

0
463.108.296 26.395.010 54.353.180 24.385.888 46.599.047 33.145.746 46.700.929 46.949.170 52.850.562 36.172.275 20.682.620 40.851.367 34.022.502

Verklegar framkvæmdirNánari 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 September Október Nóvember Desember

Nafn birgja /samn.aðila 0
0
0
0 0 0 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 Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Nafn birgja /samn.aðila 0

Advania hf. Miðlæg kerfi - vCloud gagnageymslur.  Samningur nr. U-AD012014 Beint samband

Kostnaðaráætlun undir viðmiðunarfjárhæð. Áætlað var að nota þessa lausn 
einungis tímabundið og fyrir ákveðin gögn. Í ljós kom að þessi lausn er ódýrari en 
fjárfesting í og rekstur á eigin gagnageymslum. Því reyndist hagkvæmara að kaupa 
þjónustuna í meira magni og lengur en áætlað var í upphafi.  Vinna við gerð 
útboðsgagna fyrir gagnaversþjónustu er hafin. 8.446.519 0 1.685.986 870.875 852.921 827.956 816.596 827.449 797.222 354.449 474.580 460.746 477.739

Húsfélagið Borgartúni 8-16 Sameiginlegur rekstur Höfðatorgs Ekki um innkaup að ræða í skilningi innkaupalaga Á ekki við 7.139.223 583.444 583.444 583.444 583.444 641.843 641.843 225.880 644.688 644.688 668.835 668.835 668.835

Þjóðskrá Íslands
Afnot af nafna- og fyrirtækjaskrá.  Samningur Þjóðskrár Íslands.  
Samningar nr. 310/311 Beint samband  

Það er ekki hægt að kaupa þessa þjónustu af öðrum. Bein samningskaup, byggð á 
b. lið 1. mgr. 39 .gr. laga nr. 120/2016. 7.495.030 0 0 0 0 0 0 0 0 7.495.030 0 0 0

0
0

23.080.772 583.444 2.269.430 1.454.319 1.436.365 1.469.799 1.458.439 1.053.329 1.441.910 8.494.167 1.143.415 1.129.581 1.146.574

Samtals kr.                         521.852.314 28.264.709 57.774.680 28.014.543 49.677.164 35.420.044 54.116.620 48.670.013 58.054.605 47.687.469 25.974.422 42.925.654 45.272.391

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.


