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TILBOÐSBLAÐ 

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar. 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið: 

"Suðurtangi Gatnagerð 2022”.  

Tilboðið er gert samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum, dagsettum í ágúst 2022. 

 

 

Heildartilboðsfjárhæð kr.         

            

 

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 

Verklok  15. nóvember 2022 

• Dagsektir  kr. 60.000 

• Verktrygging 10%, og orðuð í fullu samræmi við eyðublað á bls. 5. 

• Geymslufé  0 % 

• Opnun tilboða 1. september 2022, kl 11.00. 

• Virðisaukaskattur Innifalinn í tilboði. 

• Útboðsform  Verðfyrirspurn 

 

 

 

Tilboðsfjárhæðin sundurliðast eftirfarandi: 

Nr. verkþáttar.  Heiti verkþáttar          Verð kr. 

3.2-3.3   Aðstaða og mælingar     _______________ 

1. hluti   Suðurtangi samtals     _______________ 

3. hluti   Hrafnatangi samtals     _______________ 

3.7   Aukaverk ofl       _______________ 

 

   Samtals krónur     _______________ 

 

 

 

 

Dags:___________________ Sími: ______________________________________________ 

Nafn:_____________________________________kt. ____________________ 

Heimilisfang:________________________________________________________________ 

Undirskrift:_________________________________________________________________
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FORM VERKTRYGGINGAR 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Bæjarsjóði Ísafjarðarbæjar, sem 

verkkaupa, greiðslu á allt að kr.___________ sem er 10% samningsfjárhæðar, sem tryggingu 

fyrir því, að _________________________ inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki 

á verkinu: 

 

 "Suðurtangi Gatnagerð 2022", 

 

Samkvæmt útboðslýsingu gerðri af Eflu hf. dags. í ágúst 2022 og þeim gögnum sem þar eru 

upp talin sem útboðsgögn. 

 

Verktrygging þessi er sett samkvæmt ákvæðum samningsgagna. 

 

Við verklok, þegar lokaúttekt hefur farið fram og verktaki hefur fengið viðurkenningu 

verkkaupa á því að hann hafi efnt skyldur sínar samkvæmt samningsgögnum, þá skal 

tryggingarupphæðin lækka í 4% samningsupphæðar eins og hún er í verklok og gildir 

verktrygging sú í 12 mánuði frá því framkvæmdum lýkur þ.e. lokaúttekt fer fram, allt í 

samræmi við samningsgögn. 

 

Verkkaupi Bæjarsjóður Ísafjarðarbæjar getur krafið undirritaðan um greiðslu 

tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur 

það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram hafa komið á verki verktaka eða til greiðslu á 

hvers konar kostnaði, sem verkkaupi hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum 

verksamningsins og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. 

 

 

   Undirskrift ábyrgðaraðila 

  (banka eða tryggingarfélags) 

 

Vitundarvottar: 

 

________________________________ 

 

________________________________ 
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FORM  VERKSAMNINGS 

 

Undirritaðir, f.h. Ísafjarðarbæjar, hér eftir nefndur verkkaupi, og ____________________hér 

eftir nefndur verktaki, gerum með okkur eftirfarandi samning. 

l. gr. 

Verktaki tekur að sér verkið “Suðurtangi, Gatnagerð 2022 ", samkvæmt útboðslýsingu, 

dags. í ágúst 2022 og þeim gögnum sem þar eru upptalin sem útboðsgögn. 

2. gr. 

Eftirtalin gögn skulu teljast hluti af samningi þessum. 

 

1. Útboðslýsing, samningsskilmálar, verklýsing og tilboðsskrá gert af Eflu hf. í ágúst 2022. 

2. Tilboðseyðublað og tilboðsskrá útfyllt og undirrituð af verktaka. 

3. Verktrygging (ábyrgðartrygging), gefin út af _______________. 

4. Verkáætlun verktaka. 

5. ÍST 30  6.útgáfa 2012 

3. gr. 

Fyrir framangreint verk greiðir verkkaupi verktaka fjárhæð þá, sem tilgreind er í tilboði 

verktaka kr.           , með þeim breytingum sem samningsgögn kveða á um.  Fjárhæðin 

greiðist á þann hátt sem samningsgögn greina. 

 4. gr. 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. 

5. gr. 

Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka án undangenginnar sáttameðferðar 

fyrir Héraðsdómi Vestfjarða. 

 

    _____________________ 2022  

 

________________________   ________________________ 

 f.h. verkkaupa      f.h. verktaka  

 

Vitundarvottar: 

_______________________ 

 

_______________________
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1. ÚTBOÐSLÝSING 

1.1 Útboð 

Umhverfis -og eignarsvið, Hafnarstræti 1, Ísafirði, fyrir hönd bæjarsjóðs óskar eftir tilboðum 

í verkið "Suðurtangi Gatnagerð 2022” eins og því er lýst í meðfylgjandi gögnum. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í 

útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í 

tilboðsskrá. 

Útboðið er opið. 

1.2 Útboðsgögn 

Útboðsgögn eru: 

a)  Útboðslýsing og samningsskilmálar, gert af Eflu hf. 

b) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa dags. 01-09-2012 ásamt meðfylgjandi 

 sérskilmálum við ÍST-30. Líta skal á ÍST-30 og sérskilmála sem eina heild 

 þegar útboðsgögn þessi eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði 

 útboðs- og eða verklýsingar skulu ákvæði ÍST-30 víkja 

c) Verklýsing gerð af Eflu hf. 

d) Tilboðseyðublað ásamt tilboðsskrá gert af Eflu hf. 

e) Form verksamnings. 

f) Form verktryggingar. 

Athygli er vakin á því að öll notkun útboðsgagna í öðrum tilgangi en þeim að 

framkvæma verk þetta er óheimil. 

1.3 Stutt yfirlit um verkið  

Verkið felur í sér jarðvegsskipti, lagnavinnu á  hluta af götum á Suðurtanga á Ísafirði. 

 

Suðurtangi er 69 m langur og Hrafnatangi er 75 m langur, fylla skal undirfyllingu í götu og 

skurðstæði með burðarhæfri möl, grafa skal fyrir lögnum. Undir lagnir og yfir skal nota 

burðarhæfa möl, hún þarf ekki að vera frostþolin, fyllingu skal skila 80 cm undir endanlegri 

götuhæð, sjá þversniðsteikningu af göustæði.  

Leggja skal holræsalagnir, niðurföll, setja frárennslis- og dren, heimæðar og setja brunna. 

Ekk skal leggja skal vatnslögn og heimæðar, né brunahana. 

Verktaki skal hefja vinnu strax eftir að verksamningur hefur verið undirritaður. 

Verktaki skal fylla götu í rétta hæð, sem er í þessu útboð 0,8 m undir endanlegri götuhæð. 

Ath. þegar fyllt er í götustæði skal verktaki grafa rás í sandinn framan/ til hliðar við fylinguna  

ca 3 m breiða og 0,6 m niðurfyrir lagnakóta og fylla í með grús, þannig að þegar skurður fyrir 

lagnir verður grafinn eftir að fylling er komin þá verði skurðurinn í grúsarfyllingu en ekki í 

sandinum sem er í núverandi botni.    
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1.4 Hlutverk útboðsgagna 

Bjóðendur skulu gera tilboð í verkið í fullu samræmi við útboðsgögn. 

Bjóðendur skulu kynna sér rækilega allar aðstæður á staðnum.  

1.5 Skýringar á útboðsgögnum 

Ef þeir aðilar sem að tilboðsgerð vinna, eru í minnsta vafa um hvað á að vera innifalið í 

tilboðsupphæð (einingarverðum), eða þeir verða varir við ósamræmi í útboðsgögnum skulu 

þeir óska skriflega eftir nánari upplýsingum innan 4. virkra daga fyrir opnunardag tilboðs. 

Fyrirspurnir og samhljóða svarbréf verður sent öllum sem sótt hafa útboðsgögn. Fyrirspurnir 

og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að gefa út viðauka við útboðsgögn telji hann það nauðsynlegt. 

Viðaukar verða þá sendir öllum þeim, sem sótt hafa útboðsgögn og teljast þeir hluti 

útboðsgagna. 

1.6 Frágangur tilboða 

Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsskrá, og ber að fylla hana út eins og texti segir til um. 

Að lokum skal færa niðurstöðutölur á tilboðsblað. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 

þeim magntölum sem gefnar eru upp í tilboðsskrá.  

Sé ósamræmi milli einingarverðs og tilsvarandi heildarverðs, þá ræður einingarverð. 

Tilboð skal gera í verkið í heild samkvæmt útboðsgögnum. 

Tilboð skal vera undirritað af aðilum, sem hafa heimild til að skuldbinda bjóðanda. 

Ef tveir eða fleiri aðilar gera sameiginlegt tilboð, skuldbindur það þá óskipt (in solidum).  Í 

slíku tilboði skal tilnefna einn aðila sem stjórnanda (sponsor) og skal hann hafa fullt umboð 

til að koma fram fyrir hönd allra aðila og er fullnægjandi að verkkaupi sendi honum 

tilkynningar viðvíkjandi verkinu. 

Öll ákvæði útboðslýsingar gilda jafnt um undirverktaka og aðalverktaka. 

Fylla skal út tilboðsskrá þá sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Ekki er heimilt að skila inn 

tölvuútprentunum eða tilboðum á tölvudiskum. 

Tilboði skal skila í lokuðu umslagi á tilskyldum stað og tíma. 

Útfyllt tilboðsskrá er trúnaðarmál milli verkkaupa og bjóðanda. 
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1.7 Aðstaða á vinnustað, athafnasvæði 

Bjóðanda ber að kynna sér allar aðstæður á og í næsta nágrenni vinnustaðar. 

Verktaki skal leggja til og annast allar þær öryggisráðstafanir sem nauðsynlegar eru að mati 

eftirlitsmanns, vinnueftirlits og eða lögreglu, allur kostnaður við öryggisráðstafanir skal vera 

innifalinn í einingarverðum tilboðsins. 

Verktaki skal sjá um flutning tækja, efnis og starfsmanna á og af vinnustað. 

Verktaki skal leggja sér til allt það húsnæði sem hann telur nauðsynlegt fyrir efni og 

starfsmenn sína, þar með talið hreinlætisaðstöðu. 

Verktaki skal afla sér upplýsinga um legu og staðsetningu strengja í jörð hjá viðkomandi 

veitustofnunum. Vanrækslu verktaka á þessu sviði ber hann einn ábyrgð á. 

Verktaka er bent á svæði á Suðurtanga, þar sem hann getur komið fyrir vinnubúðum og 

efnislager, í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

1.8 Efni og vinna sem verkkaupi leggur til. 

Verkkaupi er með samning við námuhafa í Dagverðardalsnámu og fær verktaki fyllingarefni, 

mulning og jöfnunarlag ámokað í Dagverðardalsnámu á dagvinnutíma.   

 

Allt annað efni skal verktaki leggja til. 

Verktaki skal vera í nánri samvinnu við eftirlitsmann verkkaupa um alla framkvæmdina. 

Verkkaupi greiðir eftirtalin kostnað vegna verksins: 

Útboðsgögn. 

Eftirlit verkkaupa. 

1.9 Magntölur, breytingar á verki 

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og eru þær verktaka til viðmiðunar og til að auðvelda 

samanburð tilboða og verða ekki notaðar sem grundvöllur fyrir greiðslum. Til greiðslu kemur 

einungis unnið magn sem mælt er á verktíma og að verki loknu. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að gera breytingar á verkinu. Verktaki skal þá áætla einingarverð 

og leggja til samþykktar verkkaupa áður en sá verkþáttur hefst.  Verktaka er ekki heimilt að 

gera breytingar á verki án samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa.  Verði verktaki var við 

magnaukningu skal hann gera eftirlitsmanni verkkaupa viðvart tafarlaust og mun verkkaupi 

þá ákveða hvort það aukna magn skuli unnið. 

 

 

1.10 Verkáætlun og skilafrestur. 

Verkið skal hefjast strax og verksamningur hefur verið undirritaður. 

Verktaki skal áður en verksamningur er undirritaður leggja fram ítarlega verkáætlun til 

samþykktar. Í verkáætlun skal koma fram mannafla- og tækjaþörf á hverjum tíma. 

Verktaki skal gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna verkkaupa 

jafnóðum, ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við 



 
Suðurtangi Gatnagerð 2022         

      

 10 

samþykkta verkáætlun, þá er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum, tækjum og búnaði svo 

að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. 

Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum (af orsökum sem verkkaupi ber ekki ábyrgð á ) mun 

verkkaupi ekki greiða reikninga fyrr en ný samþykkt verkáætlun liggur fyrir. 

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá 

rétti sínum til févíta. 

 

1.11 Tafabætur, févíti, (dagsektir) 

Ljúki verktaki ekki verkinu eða einstökum verkáföngum á tilskildum tíma skal hann greiða 

verkkaupa tafabætur, févíti, (dagsektir) kr. 60.000,- fyrir hvern almanaksdag, sem skilatími 

verksins, eða verkáfangi samkvæmt grein 1.10 dregst fram yfir tilskilinn tíma. 

Verkkaupa er heimilt að halda eftir af hverjum reikningi fyrir áföllnum tafabótum, févíti, 

(dagsektum). 

 

Þótt verkkaupi haldi ekki eftir af reikningum fyrir áföllnum tafabótum, févíti, (dagsektum), 

þá er hann í fullum rétti að innheimta þær við gerð lokareiknings. 

1.12 Verðbreytingar 

Einingarverð breytast ekki á verktímanum, þótt breytingar verði á byggingarvísitölu Hagstofu 

Íslands, þ.e. væntanlegur samningur verður á föstu verðlagi. 

 

1.13 Hæfiskröfur 

Tæknileg og fagleg geta bjóðanda skal vera það trygg að það geti staðið við skuldbindingar 

sínar gagnvart kaupanda. Skyldubundnar útilokunarástæður 68. gr. laga um opinber innkaup ( 

OIL ) eiga við um bjóðanda. Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla eftir upplýsingum um skil á 

opinberum gjöldum og lífeyrissjóðsiðgjöldum hjá þeim aðila sem verður valinn og áskilur sér 

rétt til að hafna tilboðum frá aðilum sem ekki uppfylla kröfur með tilliti til valkvæðra 

útilokunarástæðna 68. gr. OIL.   

 

1.14 Tilboðsfrestur - opnun tilboða. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Eflu hf., Aðalstræti 26, Ísafirði, fyrir kl.1100   1. september 

2022 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

 

 

1.15 Val á tilboðum 

Kaupandi mun hafna öllum tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun, en áskilur sér þó rétt til að 

taka tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun að því gefnu að það takist að útvega fjármagn sem 

uppá vantar.  
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1.16 Valforsendur  
 
Verð skal sett fram í íslenskum (IKR) krónum með virðisaukaskatti (VSK). Tilboð skal 

innihalda allan kostnað og gjöld, hverju nafni sem þau nefnast. Tilboðsverð skal miðast við 

afhendingu hins boðin til kaupanda í samræmi við grein útboðgagna um afhendingu og 

uppfylla öll skilyrði um tilskylda virkni, tilbúið til notkunar fyrir kaupanda. 

 

  

Val tilboðs grundvallast af lægstu heildartilboðsfjárhæð i samkvæmt tilboði hins boðna. 

Tilboðsfjárhæð = 100%  (Samtala úr tilboðsskrá) 
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2 SAMNINGSSKILMÁLAR 

2.1 Samningsskilmálar 

Bjóðandi sá sem verkið hlýtur, og samningur er gerður við um framkvæmd verksins, nefnist í 

útboðsgögnum verktaki. 

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, fyrir hönd bæjarsjóðs, nefnist í útboðsgögnum verkkaupi. 

2.2 Verksvið 

Verktaki skal taka að sér framangreint verkefni, ljúka því á tilsettum tíma og leggja til alla 

vinnu og allt efni, sem ekki er sérstaklega undanskilið. 

Innifalið í framkvæmd er: Allir flutningar, allur kostnaður við vélar og verkfæri, sem notuð 

verða, öll vinna og kostnaður af mannahaldi lögum samkvæmt, göngubrýr þar sem þær þurfa, 

öryggisbúnaður, skýli fyrir starfsmenn og áhöld og brottflutningur þess af vinnustað að verki 

loknu, undirbúningur á vinnustað og frágangur allur að verki loknu. 

Inn í öll einingarverð tilboðs skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt þeim reglum sem um hann 

gilda. 

2.3 Yfirumsjón og verkstjórn 

Yfirstjórn verksins skal vera í höndum manns sem hefur reynslu af verklegum framkvæmdum 

og hefur stjórnað sambærilegum verkum áður. Stjórnandinn skal í öllum tilvikum/efnum geta 

komið fram fyrir hönd verktaka um framkvæmd verksins, gefið út og veitt viðtöku 

yfirlýsingum varðandi það og á annan hátt haft milligöngu um samskipti við verkkaupa. Hann 

skal hafa sér til aðstoðar einn yfirverkstjóra og skal annar hvor þeirra ávallt vera viðlátinn 

þannig að eftirlitsmaður geti snúið sér til þeirra hvenær sem er. Með hverjum vinnuflokki skal 

ætíð vera flokksstjóri. 

Verkkaupi skal samþykkja stjórnendur verksins og óheimilt er að skipta um þá án samþykkis 

hans. 

Telji verkkaupi verkstjórn óhæfa á einhvern hátt, getur hann krafist þess að skipt verði um 

mann eða menn. Mönnum þeim er óhæfir reynast til starfa eða koma á annan hátt þannig fram 

að ástæða sé til umkvörtunar skal vikið af vinnustað ef verkkaupi krefst þess. Verktaka ber að 

sjá um að góð regla ríki á vinnustað 

2.4 Uppdrættir 

Ekki munu fylgja verki þessu aðrir uppdrætti en fram koma í útboðsgögnum. 
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2.5 Eftirlit 

Verkkaupi ræður eftirlitsmann með verkinu, verkfræðing eða tæknifræðing, er annast daglegt 

eftirlit á vinnustað. Honum til aðstoðar verða fulltrúar þeirra stofnana, sem unnið er fyrir. 

Eftirlitsmaður kemur fram fyrir hönd verkkaupa og ber verktaka að hlíta fyrirmælum hans eða 

fulltrúa hans sem er honum til aðstoðar.  

 

Eftirlitsmaður og fulltrúi hans skulu hafa óhindraðan aðgang að vinnustað og efni og skulu sjá 

um að verktaki framkvæmi verkið í samræmi við útboðsgögn. Er honum heimilt að stöðva 

verkið ef athugasemdir hans eru ekki teknar til greina. 

Verktaki skal sjá eftirlitsmanni fyrir aðstoð við eftirprófun og aðrar mælingar er verkkaupi 

lætur framkvæma. 

Samþykki eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð 

þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. 

2.6 Skyldur verktaka 

Verktaki ábyrgist faglega framkvæmd á verkinu í alla staði og að það sé framkvæmt samkvæmt 

útboðsgögnum. Einnig ber honum að hlíta fyrirmælum eftirlitsmanns enda brjóti þau ekki í 

bága við téð útboðsgögn. 

2.7 Reglugerðir 

Reglugerðir sem útboðs- og vinnulýsing vísar til svo sem: Byggingarsamþykkt - 

Brunamálasamþykkt - Reglur Orkubús Vestfjarða - Reglur Vatnsveitu Ísafjarðar - 

Lögreglusamþykkt og reglur Vinnueftirlits ríkisins skulu bjóðendur sjálfir afla sér. 

2.8 Ábyrgð verktaka 

Verktaki ber sjálfur ábyrgð og kostnað af óhöppum er hann kann að verða fyrir við framkvæmd 

verksins ennfremur því tjóni sem menn hans eða framkvæmd verksins kann að vald verkkaupa 

eða þriðja aðila. 

Komi í ljós meðan á framkvæmd verksins stendur eða innan árs frá lokaúttekt annmarkar á 

verkinu sem telja má afleiðingu af notkun óvandaðs efnis eða óvandaðrar vinnu er verktaka 

skylt að ráða bót á því þegar í stað endurgjaldslaust. Láti verktaki það undir höfuð leggjast 

eftir að hafa fengið skrifleg tilmæli verkkaupa þar að lútandi hefur verkkaupi rétt til þess að 

láta vinna það sem ábótavant er á kostnað verktaka. 
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2.9 Tryggingar og önnur gjöld 

Verktaki skal tryggja allt efni sem verkkaupi leggur honum í té á meðan það er í hans vörslu. 

Meðan á verkinu stendur skal verktaki á sinn kostnað hafa vinnuskúra, efni og vélar vátryggt 

gegn eldsvoða og öðru tjóni eins og verðgildi þeirra er á hverjum tíma. Verktaki skal leggja 

fram skírteini ábyrgðartryggingar fyrir tjóni er hann kann að valda þriðja aðila. Ennfremur skal 

verktaki annast og kosta allar slysatryggingar og hvers konar önnur gjöld er fylgja því að hafa 

menn í vinnu svo sem: orlof, virðisaukaskatt á efni og vinnu sem verktaki leggur til og alla 

skatta hverju nafni sem nefnast. Varðandi allar tryggingar skal verktaki leita samþykkis 

verkkaupa. 

2.10 Verktrygging 

Orðalag verktryggingar skal vera í fullu samræmi við eyðublað, sem fylgir útboðsgögnum 

þessum. 

2.11 Breytingar á verki og greiðslur fyrir það 

Verkkaupi hefur rétt til breytinga og niðurfellingar á hluta verksins meðan á framkvæmd þess 

stendur og skulu slíkar breytingar metnar fyrirfram af fulltrúum verktaka og verkkaupa 

samkvæmt einingarverðum í tilboðsskrá og um þær samið skriflega áður en byrjað er á þeim. 

Verkkaupa er heimilt að breyta heildarmagni um allt að 20% reiknað á heildargrunnverði 

verksins án þess að það leiði til breytinga á einingarverðum. 

Gefi eftirlitsmaður fyrirmæli sem vertaki telur sig eiga að fá aukagreiðslu fyrir að framfylgja 

skal hann tilkynna verkkaupa það skriflega þegar í stað og ekki byrja á verkinu nema skriflegt 

samþykki verkkaupa liggi fyrir og samið hafi verið um greiðslu. 

2.12 Mælingar 

Verktaki skal að öllu leyti sjá um og kosta allar mælingar og bera alla ábyrgð á réttri 

staðsetningu.  

Götur, brunnar og niðurföll eru hnitreiknuð, verktaki fær þær upplýsingar ásamt hnitum 

fastmerkja við upphaf verks. 

Mælingar og yfirferð sem nauðsynlegar eru vegna reikningsgerðar og uppgjörs á verksamningi 

skulu verktaki og fulltrúi verkkaupa annast í sameiningu. 

Í verklok skal verktaki afhenda eftirlitsmanni verkkaupa uppdrætti, sem sýna nákvæma 

staðsetningu allra krana, niðurfalla og brunna, í hnitum og hæð. 

 

2.13 Framlenging á verktíma 

Verktaki á rétt á framlengingu verktíma án dagsekta ef hann hefur orðið fyrir töfum af 

eftirfarandi orsökum: verkbönnum, náttúruhamförum, leggi verkkaupi ekki fram teikningar eða 
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efni sem hann ætlar að útvega, verklýsingar, efni og vinnutæki, afleiðingum stríðs eða vegna 

meiriháttar breytinga á verkinu sem verkkaupi fer fram á að gerðar séu. Aðrar orsakir verða 

ekki teknar til greina. Nú telur verktaki að einhver ofangreind orsök sé fyrir hendi og skal þá 

tilkynna verkkaupa það skriflega ekki seinna en þrem dögum eftir að hann telur einhverja 

ofangreinda orsök tafar liggja fyrir. Tilkynningar sem fram komna síðar verða ekki teknar til 

greina. 

2.14 Húsnæði starfsemi og efni 

Verktaki skal leggja til nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni og 

áhöldum. Verktaki skal bera kostnað af upphitun, síma og ræstingu húsnæðisins. Staðsetning 

þessa húsnæðis er háð samþykki eftirlitsmanns. 

2.15 Dagbók 

Verktaki skal fylla út daglega og leggja fyrir eftirlitsmann skýrslu, dagbók,  sem sýni hvaða 

verk voru unnin, tímafjölda, magn, starfsmannafjölda, vélar sem notaðar voru viðkomandi dag, 

veðurfar og annað sem máli kunna að skipta varðandi greiðslur og framvindu verksins. 

Dagbókin skal vera í tvíriti og skal verktaki afhenda eftirlitsmanni afrit hennar. Öll aukaverk 

skulu færð sérstaklega inn í þessa dagbók. Fulltrúar verktaka og verkkaupa skulu báðir undirrita 

dagskýrslurnar. 

Verkkaupi mun leggja til skýrsluformið. 

2.16 Frágangur, úttekt 

Að öllu jöfnu fer úttekt fram á hverjum verkhluta fyrir sig. Eftirlitsmaður mun þó við daglegt 

eftirlit gera athugasemdir við þá hluta verksins sem verið er að vinna við. Það hindrar ekki 

úttekt þó verktaki sé ekki til staðar þegar hún fer fram. Ef eftirlitsmaður telur verkinu áfátt skal 

verktaki bæta úr göllum innan viku frá því að óskað er eftir úrbótum. Ef verktaki bætir ekki úr 

göllum innan tilskilins tíma er verkkaupa heimilt að láta gera það á kostnað verktaka. Ekki 

verður greitt fyrir einstaka verkþætti fyrr en úr hefur verið bætt. 

Verktaki er ábyrgur fyrir duldum göllum eða öðru sem kann að yfirsjást við úttekt á verkinu. 

Ábyrgð þessi varir á meðan bankatrygging stendur. 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur að fullu staðið við skuldbindingar 

sínar skv. útboðsgögnum og verksamningi, allt rusl og afgangsefni flutt burt af vinnusvæðinu 

og gengið hefur verið frá verkstað sbr. grein 1.4. 

2.17 Lokauppgjör 

Tveimur mánuðum eftir lokaúttekt skal verktaki leggja fram lokareikning. Á reikningi þessum 

skal m.a. greina allar kröfur um greiðslur vegna aukaverka og breytinga. Reikningar sem koma 

seinna fram verða ekki teknir til greina. Allir reikningar verktaka skulu vera nægilega 

sundurliðaðir og studdir fylgiskjölum til þess að unnt sé að meta þá. 

2.18 Greiðslufyrirkomulag 
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Greitt verður fyrir verkið eftir framvindu. Reikningum skal framvísa hálfsmánaðarlega, hafi 

eftirlitsmaður verkkaupa ekkert við þá að athuga. Veittur skal a.m.k. 21 daga gjaldfrestur frá 

útgáfu reiknings. Eindagi skal vera sá sami og gjalddagi. Dráttarvextir skulu ekki vera hærri en 

skv. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001. Seljendum er heimilt að nota 

greiðsluseðla til stýringar á greiðslum, sér til hagræðis, en mega ekki setja á reikning 

seðilgjöld eða önnur gjöld sem ekki tengjast seldri vöru/þjónustu. Ísafjarðarbær áskilur sér 

rétt til að greiða slíka reikninga með millifærslu eða endursenda þá. 

 

Verkkaupi heldur ekki eftir geymslufé. Verkkaupi mun ekki greiða meira en sem nemur 95%, 

samningsfjárhæðar fyrr en lokaúttekt hefur farið fram og verktaki fengið verkið samþykkt. 

 

Efni verktaki ekki skyldur sínar samkvæmt verksamningi getur eftirlitsmaður verkkaupa synjað 

áritun reikninga þar til úr verður bætt. Sé verktaki í skuld við Ísafjarðarbæ áskilur verkkaupi sér 

rétt til að millifæra greiðslu vegna verksins frá verktaka til lækkunar skuldar við Ísafjarðarbæ. 

Með hverjum reikningi skal fylgja yfirlit yfir greiðslustöðu á hverjum verklið, og er yfirlitið 

háð samþykki eftirlitsmanns. 

 

Framsetning reiknings 

Allir reikningar sem berast Ísafjarðarbæ skulu vera á rafrænu formi. 

Rafrænir reikningarnar skulu að vera gerðir skv. tækniforskriftunum TS136:2013 um rafrænan 

reikning og TS137:2013 um kreditreikning útg. af Staðlaráði Íslands. 

 

Nánari upplýsingar/leiðbeiningar um skil á reikningum má finna á heimasíðu Ísafjarðarbæjar 

 

https://www.isafjordur.is/is/stjornsysla/fjarmal/afhendingarmati-reikninga 

 

 

2.19 Starfskjör 

Þjónustuaðili skal tryggja og bera ábyrgð á að allir starfsmenn hans, 

undirverktakar/starfsmannaleiga sem koma að framkvæmd samnings fái laun, starfskjör, 

sjúkra- og slysatryggingar og önnur réttindi, í samræmi við samninginn, gildandi 

kjarasamninga og lög hverju sinni. Ofangreint skal eiga við óháð lengd starfstíma 

starfsmanns.  Þjónustuaðili skal uppfylla skyldur sínar sem notendafyrirtæki skv. lögum um 

starfsmannaleigur ef þjónusta slíkra fyrirtækja er notuð og ábyrgist gagnvart kaupanda, að 

starfsmenn á vegum starfsmannaleiga njóti réttinda skv. íslenskum lögum og 

kjarasamningum.  

Hvenær sem er á samningstíma skal verktaki geta sýnt kaupanda fram á að öll réttindi og 

skyldur skv. ofangreindu séu uppfyllt. Verktaki skal framvísa gögnum sem sýna kaupanda 

fram á að ofangreind réttindi og skyldur séu uppfyllt innan fimm (5) virkra daga frá þeim 

degi sem gagna er óskað, sé verktaki sannarlega mögulegt að afla umbeðinna gagna innan 

þess frests.  

Séu gögn ekki afhent innan þess tíma eða verktaki getur ekki sýnt fram á að ofangreind 

réttindi eða skyldur séu uppfylltar að mati kaupanda, er kaupanda heimilt að innheimta 

dagsektir úr hendi verktaka að fjárhæð allt að kr. 50.000 án VSK á dag fyrir hvern starfsmann 

þar sem réttindi eru brotin á, eða fyrir hvern dag sem gögn eru ekki afhent innan tilgreinds 

tímafrests. Dagsektir skulu greiðast þar til bætt hefur verið úr. Nái heildarfjárhæð dagsekta 10 

% af samningsfjárhæð er kaupanda heimilt að rifta samningi. 

https://www.isafjordur.is/is/stjornsysla/fjarmal/afhendingarmati-reikninga
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3. VERKLÝSING 

3.1 Almennt 

Verklýsing þessi er stutt lýsing þeirra verkþátta sem útboðið nær til. 

Í verklýsingunni eru settar fram þær sérstöku kröfur, sem verkkaupi gerir til verksins, en 

almennt gildir, að allt verkið skal framkvæmt í samræmi við þá staðla og þær reglugerðir sem 

um slík verk gilda og er verktaki ábyrgur fyrir því að þeim sé hlýtt. 

Öll fagvinna skal unnin af þar til menntuðum iðnaðarmönnum. 

Allt efni, öll vinna og allur frágangur skal vera fyrsta flokks og skal verktaki ráðfæra sig við 

verkkaupa um öll efniskaup og efnisval til framkvæmdanna og leita samþykkis hans á þeim. 

Ef eitthvert einstakt verk er illa af hendi leyst eða efni sem notað hefur reynist gallað að dómi 

verkkaupa getur eftirlitsmaður hvenær sem er krafist þess að verkið verði unnið að nýju á 

kostnað verktaka þótt ekki sé komið að úttekt á verkinu.  

Verktaki skal sýna vönduð og traust vinnubrögð þannig að í lok verksins verði hægt að segja 

að hér hafi verið fagmannlega og snyrtilega að verki staðið og að verktaki hafi notað eðlilegar 

tæknilausnir og góða verkvenju við allt verk sitt. 

3.2 Aðstaða 

Sjá lið 1,7 

Verktaki skal ávallt sjá um, að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Umhirða í 

svæðinu skal ávallt vera góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa 

þar að lútandi.  

Að verki loknu skal verktaki fjarlægja allar öryggisráðstafanir og varnir, vinnuskúra, allt efni 

og efnisafganga. 

Allur kostnaður við aðstöðu, aðstöðusköpun og öryggisráðstafanir og varnir verða 

greiðsluhæfar í sömu hlutföllum og verkinu miðar áfram. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp sem heild sem fram kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við aðstöðuna, svo sem vinna, efni, 

aðflutningar, brottflutningar, förgun og rýrnun o.s.frv., nema annað sé tekið fram.  Einnig 

rafmagn og hiti og rekstur vinnusvæðisins að öðru leyti og rekstur aðstöðunnar á meðan á 

verki stendur.  

3.3 Málsetning og mælingar. 

Verkkaupi mun vísa á mælipunkta í plani og hæð og skal verktaki nota þá við útsetningar og 

aðrar mælingar.  Allar mælingar skal verktaki framkvæma. Verktaki ber einn ábyrgð á þeim 

og aðgerðarleysi eða vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri ábyrgð. Sjá þó kafla 2.12 í 

samningsskilmálum. 

Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann þarfnast við mælingar sínar. 
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Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um 

að hann skilji mál teikninga rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Komi í ljós 

misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsinga, skal leitað úrskurðar 

eftirlitsmanns verkkaupa. 

Verktaki skal skila inn upplýsingum um nákvæma staðsetningu á niðurföllum, brunnum og 

krönum í hnitum og hæð. 

Öll mál á sérteikningum skal endurskoða á staðnum. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp sem heild.  Allur kostnaður við mælingar verður greiðsluhæfur í sömu 

hlutföllum og verkinu miðar áfram. 

3.4 Jarðvinna. 

3.4.1 Gröftur og fyllingar í götustæði. 

Efni í götu er talið burðarhæft, komi til að efni í götustæði er ekki talið burðarhæft skal grafa 

það út úr götustæði og flytja á tipp, verktaki skal grafa ofan af götu, niður í kóta sem er 800 

mm undir hannaðri hæð, þegar lagnavinnu er lokið skal fylla götustæði í kóta 0,8 m undir 

hannaðri götuhæð. Þjappa skal yfirborð fyllinga eins og sýnt er í töflu í grein 3,4,2. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3) Greiðsla: Verkkaupi útvegar fyllingarefni ámokað 

í námu í Dagverðardal,  verktaki skal hafa innifalið alla vinnu og vélakostnað og allan annan 

kostnað sem þarf til að ljúka verkliðnum. Í einingarverðinu skal einnig vera innifalinn allur 

kostnaður við tipp ef um er að ræða. 

  

3.4.2 Gröftur og fylling í lagnaskurði. 

Lýsing á aðstæðum þar sem grafa skal lagnaskurði: 

Verktaka skal bent á að lagnaskurður  er í uppfylltu landi, þar sem ekki eiga að vera lagnir 

nema þar sem byrjað er í bakk við Suðurtanga. 

Annað efni úr skurðum getur verið sandur og möl, sem hugsanlega má endurnota í samráði 

við eftirlitsmann, og skal það efni annað hvort grafið á bakka eða sett í haug á tipp til síðari 

nota, fjarlægð á tipp er innan við 300 m. 

Lagnaskurður er að hluta undir vatnsborði og í sandi og þar þarf að fylla í botn á skurði með 

um 0,60 m lagi af burðarhæfri möl sem ekki veðst upp í bleytu, yfirborð malarfyllingar skal 

vera 0,15 m undri lagnakóta. Ath. Reikna þarf með að dæla þurfi vatni upp úr skurðum.  

 

Grafa skal skurð, 1,50 m breiðan, fyrir frárennslis- og regnvatnslagnir, 0,15 m niður fyrir 

lagnabotn, lagnir eru í kóta  frá -1,71 til -0,80 m og fylla í með góðri grús og þjappa. 

Kóti 0,0 er meðalfallinn sjór í hæðarkerfi Ísafjarðarbæjar. 

Sjá teikningar. 
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Undir pípurnar skal setja um 0,15 m lag af fínni grús, kornastærð 0-20 mm, samskonar fína 

grús skal setja  kringum lagnirnar og nái hún minnst  0,30 m upp fyrir efri brún á pípum og 0,15 

m til hliðar við pípu og skal hún þjöppuð vel.  

Verktaki skal sjá um vinnslu, akstur, jöfnun og þjöppun á efninu. 

 

Fyllingarefni frá fínni grús 0,3 m yfir lögn að kóta 0,8 m undir hannaðri hæð getur verktaki 

sótt í námu eða útvegað sjálfur á annan hátt, en hann þarf að velja viðurkennt ófrostþolið efni 

sem hægt er að þjappa í bleytu, efni frá kóta 0,8 m undir yfirborði og upp í kóta 0,2 m undir 

hannaðri hæð skal vera frostþolið brotið efn i 0-50 mm. Verktaki sér um kaup, ámokstur og 

ofan af ýtingu í námu, akstur, jöfnun og þjöppun. 

Gerð er krafa um að  fyllingarefni verði þjappað á eftirfarandi hátt. 

Tæki til þjöppunar  Þungi  Lagþykkt cm  Fjöldi yfirferða  

Titruplata      < 100 kg   20   4 

Titruplata   150-200 kg  30   4 

Titrukefli   400-600 kg  25   4 

Víbrokefli   3-5 tonn  30   4 

Víbrokefli   3-5 tonn  40   6 

Verktaki þarf ekki að greiða fyrir efni úr námu í Dagverðardal og fæst það ámokað á 

dagvinnutíma. 

 

Þjappa skal fyllingu undir, meðfram og yfir lagnir með plötuþjöppu, í samráði við eftirlitsmann.  

Mæld dýpt skurða er frá botni lagnaskurða, upp að yfirborði. 

Magn eru lengdarmetrar grafins skurðar í viðkomandi dýpt og lengdarmetrar á fylltum skurði í 

viðkomandi dýpt. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m). Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 

kostnaður við gröft, vinnu vélar og flutninga og annað sem til þarf til að fullvinna verkið, 

nema annað sé tekið fram.  Ef grafið er meira en verkið útheimtir er það á ábyrgð verktaka 

og skal hann bera af því allan kostnað. Í einingarverðinu skal einnig vera innifalinn allur 

kostnaður við tipp ef um er að ræða. 

 

3.5.1 Holræsalagnir / pípulögn. 

Holræsalagnir skulu vera úr PEH eða Wavin/Weholit  plastpípum, fyrir gúmmíhringja 

þéttingar, eða samansoðnar. Gerð þeirra er háð samþykki verkkaupa. Allar beygjur og greinar 

skulu gerðar með viðeigandi tengistykkjum og er staðsetning þeirra sýnd á teikningum.  Gerð 

er sú krafa að pípum fylgi vottorð um þrýstiprófanir. 

 

Gæta skal þess að pípurnar hvíli á belgnum en ekki á múffum. Samskeyti skal þétta með 

gúmmíhringjum, nota skal greinistykki við allar tengingar.  

Niðurfallalagnir eru D = 150 mm og skal tengja við aðallögn með 45°grein, lágmarkshalli 20 % 

og hámarkshalli 200 %. 

Heimæðar fráveitu eru 150 mm plaströr, lágmarkshalli 20 % og hámarkshalli 200 %. 

Pípurnar skulu lagðar eftir beinum línum og vera með jöfnum halla milli brunna. 

 

Ekki skal hylja lagnir fyrr en eftirlitsmanni hefur verið gefinn kostur á að taka út legu þeirra. 
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Ganga skal þannig frá lögnum ( t.d. milli vinnudaga ) að ekki sé hætta á að möl eða aðrir 

aðskotahlutir berist inn í lögnina og lokist þar inni. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp sem nettó lengdarmetrar (m) sem fram kemur í magnskrá,  lengdarmetrar  

af pípum af hverri stærð, stk af niðurföllum og skal innifalið í einingarverði allur kostnaður við 

lögnina, efni og vinna.  

3.5.2 Tenging inn á eldri lagnir. 

 

Allar tengingar við holræsi skal framkvæma með tengistykkjum. Ekki má tengja með því að 

höggva gat á pípur. 

Magntala eru stk og innifalið í verðinu er tenging við holræsalögn. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem 

fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 

vinna, vélar og flutningar.  Einnig  kostnaður vegan tafa vegna rofs á eldri lögn og förgun 

umframefnis.   

3.5.3 Brunnar. 

Gerð brunna er sýnd á teikningu nr. L01-04. 

 

Manngenga brunna skal gera úr 100 cm víðum, þar til gerðum  brunnhringjum. Efst komi keila 

60 cm víð í toppinn. Verktaki má nota tilbúna brunna. Í brunnhringjum brunna sem eru dýpri en 

1,5 m skulu vera steypt þrep. 

Samskeyti skulu vera þétt. 

Á brunna komi steypujárnslok sem þola 40 tonna þunga. Lokin skulu vera við endanlegt 

yfirborð. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk)  í einingarverði skal vera allt til þess að fullklára 

verkið, s.s  heildarverð á brunni, með greftri, niðurlögn á brunni og fyllingu. Ef grafið er meira 

en verkið útheimtar er það á ábyrgð verktaka og skal hann bera af því allan kostnað. 

3.5.4 Niðurföll 

Niðurföllum skal komið fyrir samkvæmt uppdráttum og þau tengd niðurfallslögn. 

Staðsetning niðurfalla er gefin í hnitum á uppdráttum eða fylgiskjölum. Uppgefin hnit eru 

miðja á niðurfallspotti og eru 200 mm frá frambrún kantsteins. Nákvæmni í staðsetningu 

niðurfalla er +/- 40 mm. 

Niðurföll skulu vera með sandfangi. Fjarlægð frá endanlegu yfirborði niður á hliðarstút skal 

ekki vera minna en 1000 mm. Þjappa skal kringum niðurfallspott. Niðurfallspottur skal vera 

250 mm og dýpt sandfangs ekki minna en 800 mm. Frá niðurföllum skal leggja 150 mm lögn 
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undir 45° horni, að götulögn. Halli niðurfallslagnar skal vera 20-300%. Undir niðurfallspott 

skal setja steypta hellu 400x400x50 mm. 

Setja skal niðurfallspott 200 mm undir endanlegt yfirborð og hækka síðan í rétta  hæð og setja 

steypujárns rist 300x400 mm þegar klæðning ( malbik  )  verður sett. 

 

MAGNTÖLUR: 

Greitt verður ákveðið verð fyrir niðurfallspott pr stk, og metraverð fyrir niðurfallslögn. 

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við verkþáttinn, svo sem allt efni og vinna 

og jarðvinna við niðurfallspottinn, og efni og vinna við niðurfallalögn. 

 

 

3. 7  Aukaverk / tímavinna / sérfræðivinna. 

3.7.1 Tímavinna. 

 

Gert er ráð fyrir að ýmis verkefni þurfi að vinna fyrir verkkaupa samhliða útboðsverkinu. 

Bjóðendur skulu því gefa verð í tímagjald fyrir iðnaðarmann, verkamann, vélamann, 

traktorsgröfu, beltagröfu 25 til 30 tonn, vörubíl 10 til 13 tonna og kranavinnu með vörubíl.   

Innifalinn skal vera allur tilheyrandi kostnaður svo sem verkfæragjald og bílakostnaður 

verka- ,iðnaðar- og vélamanna. 

 

MAGNTÖLUR: 

Magn er gefið upp í klukkustund (klst) Greitt verður tímagjald fyrir hverja unna klukkustund, 

innifalinn skal vera allur kostnaður. 

 

 

3.7.2 Sérfræðivinna. 

Verkkaupi fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verkkaupa vegna vinnu sérfræðinga, 

svo sem verkfræðinga og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega 

langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega 

þjónustu skv. Reglugerð um virðisaukaskatt nr 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr 

601/1995. Gildir þetta bæði um aðkeypta vinnu verktak og vinnu eigin starfsmanna. 

 

Skilyrði er að þeir gegni í verki starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða er nauðsynleg. 

Verktaki skal því í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstaðan 

eingöngu færð á safnblað. 

 

Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur hvor 

aðili um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum. 

 

Sé þess óskað skal verktaki leggja fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga við verkið 

sbr. 1.mgr. Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu 
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þessara aðila skal gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum 

reikningi skal framvísað tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara 

samkomulagi. 

 

Einingarverð ( heildarverð í krónum ) er ekki fært í magntöluskrá heldur skal það fært beint í 

tilboðsskrá 
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4. TILBOÐSSKRÁ 

4.1 Skýringar 

Magn það, sem tilgreint er í tilboðsskránni er áætlað og til viðmiðunnar fyrir verktaka og 

verður notað við samanburð tilboða.  Greiðsla fyrir verkið verður miðuð við raunverulega 

framkvæmt verk, mælt samkvæmt þeim reglum sem greindar eru í útboðsgögnum, og 

einingarverði tilboðsins, sem eru bindandi. 

Í verklýsingum er jafnóðum gerð grein fyrir því hvernig magntölur eru reiknaðar, ef svo er 

ekki kemur það þá fram í sérlýsingum. 

Sé annars ekki getið við einstaka tilboðsliði, telst einingarverð það sem sett er við hvern 

tilboðslið, fela í sér allan kostnað, þar með talið efni og allt það sem verktaki leggur til, til 

framkvæmdar verksins (sbr. ÍST30-19.2). 

Verktaka (bjóðanda) er bent á að kynna sér allar aðstæður á staðnum áður en tilboð er gefið 

og miða tilboð sitt við það. Hafi hann t.d. áhuga á að kanna dýpt, þykkt jarðlaga, þá er honum 

það heimilt, en hann skal gera það í fullu samráði við verkstjóra áhaldahúss Ísafjarðabæjar. 


