
Innkaupaleiðir og 
útboðsform
HILDUR GEORGSDÓTTIR

HDL. AÐALLÖGFRÆÐINGUR FSRE 

• Innkaup FSRE og samspil við lagaramma

• Innkaupastefna FSRE



Grundvöllur innkaupa FSRE

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016

• Jafnræði

• Hagkvæmni

• Virk samkeppni

• Nýsköpun

• Þróun



Hlutverk FSRE
M.T.T LAGA UM SKIPAN OPINB. 
FRAMKVÆMDA NR. 84/2001

• Gæta hagkvæmni í skipan opinb. framkvæmda

• Stuðla að þróun verktakamarkaðar

• Aukin samkeppni

Hlutverk FSRE er m.a.:



Verkefni FSRE
EINS ÓLÍK OG ÞAU ERU MÖRG

• Húsnæðisöflun – leigusamningar

• Mótun og rekstur aðstöðu

• Vörukaup

• Kaup á þjónustu sérfræðinga

• Verkframkvæmdir – endurbætur, nýbygging, 
breytingar



Almennt/lokað útboð

Samkeppnisviðræður

Samkeppnisútboð

Nýsköpunarsamstarf



Aukin áhersla samninga þvert 
á virðiskeðju

• Alútboð, Alliance, samstarfsleiðir 

• Sveigjanlegri innkaupaferlar – þar sem við á

Framþróun og nýsköpun

Í OPINBERUM INNKAUPUM FSRE

VÖR – Vistkerfi, öryggi og réttindi

• Áhersla á réttindaþáttinn árið 2022

• Samvinna með SI, Vinnueftirlitinu 
og Vinnumálastofnun



Stefna stjórnvalda jan ´21



Innkaupastefna FSRE
Í vinnslu

Innkaup FSRE eru framsækin og sjálfbær og taka mið af 
umhverfis- og loftslagssjónarmiðum.

Innkaup byggja á skilgreindum markmiðum og greiningu 
gagna, eru framkvæmd á gagnsæjan hátt og stuðla að 
samkeppni og nýsköpun. 

Starfsfólk FSRE innir störf sín af hendi af þekkingu og 
heiðarleika og mætir nýjum áskorunum í samvinnu við 
markaðinn. 

Fjármunir eru nýttir á samfélagslega ábyrgan hátt með 
hagsæld landsins og góða þjónustu við almenning að 
leiðarljósi.

Framtíðarsýn



Sjálfbær innkaup

Við leitumst við að 
greina fyrirfram

líkleg neikvæð áhrif 
innkaupa á náttúru 

og samfélag

Við fylgjum markvisst 
eftir samningskröfum 
og styðjum samnings-

aðila í að ná settum 
markmiðum

Við leitumst við að 
skilgreina kröfur 
þannig að þær 

lágmarki neikvæð 
áhrif á náttúru og 

samfélag

Í lok ferlis metum við 
áhrif innkaupanna á 

náttúru og samfélag og 
drögum lærdóm fyrir 
næstu innkaupaferli

Aðdragandi Innkaupaferli Samningstími Lok samnings



Hagkvæm innkaup

Við leitumst við að 
eiga virkt samtal við 
markaðinn og nýta 

markaðskannanir þar 
sem við á. Undir-

búningur innkaupa er 
lykilatriði

Við lítum svo á að í 
hagkvæmni í 

innkaupum taki allt að 
einu til gæða, 

kostnaðar og tíma 

Við leitumst við að 
haga samnings-

sambandi þannig  að 
samningsaðilar hafi 

sameiginlegan hag af 
aukinni hagkvæmni

Í lok ferlis metum við 
útkomu innkaupanna 

með tilliti til 
hagkvæmni og 

drögum lærdóm fyrir 
næstu innkaupaferli

Aðdragandi Innkaupaferli Samningstími Lok samnings



Nýskapandi innkaup

Við leitumst við að 
eiga virkt samtal við 
markaðinn og vera 
vakandi fyrir nýjum 

lausnum og 
hugmyndum

Við leitumst við að 
skilgreina kröfur 

þannig að þær hvetji 
til og stuðli að 

nýsköpun

Við leitumst við að 
haga samnings-

sambandi þannig  að 
samningsaðilar hafi 

sameiginlegan hag af 
nýsköpun 

Í lok ferlis metum við 
útkomu innkaupanna 

með tilliti til 
nýsköpunar og 

drögum lærdóm fyrir 
næstu innkaupaferli

Aðdragandi Innkaupaferli Samningstími Lok samnings



Gagnsæ innkaup

Við leitumst við að 
vekja athygli 

markaðarins á þeim 
tækifærum sem 

felast í  
fyrirhuguðum 

innkaupum

Við setjum kröfur fram 
með skýrum og gagn-

sæjum hætti þannig að 
aðilum sé auðvelduð 

þátttaka á 
jafnræðisgrundvelli

Við gætum að vandaðri 
upplýsingagjöf og 
gagnsæi gagnvart 

samningsaðilum og 
haghöfum á 

samningstíma

Í lok ferlis greinum við 
lykilárangursþætti 

innkaupaferlis, drögum 
lærdóm og miðlum með 

aðgengilegum og 
vönduðum hætti 

Aðdragandi Innkaupaferli Samningstími Lok samnings



Margt í pípunum

VILTU FYLGJAST MEÐ ?

• Utbodsvefur.is

• Facebook – Framkvæmdasýslan-Ríkiseignir

• Linkedin - Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir


