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1. 21348 Lögfræðiráðgjöf fyrir Bankasýslu Ríkisins

1.1 Almennar upplýsingar um útboð
Ríkiskaup, fyrir hönd Bankasýslu ríkisins, kt:  620909‐0170, og Íslandsbanki hf., kt. 491008‐0610,
(hér eftir vísað til sem kaupandi) óska eftir tilboðum í útboði nr. 21348. Bankasýsla ríkisins (BR)
fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt lögum nr. 88/2009, þar á meðal
100% eignarhlut  í Íslandsbanka hf. (Íslandsbanki), 99,8% hlut í Landsbankanum hf. og 49,5% hlut í
Sparisjóði Austurlands hf. 

Í lögum nr. 155/2012 um sölumeðferð á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum, fjárlögum
ársins 2020 sem og ársins 2021 liggur fyrir heimild til að selja eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka að
fenginni tillögu BR. Þann 17. desember 2020 lagði stofnunin fram slíka tillögu til fjármála‐ og
efnahagsráðherra, um að selja eignarhluti í Íslandsbanka þar sem stefnt yrði að skráningu þeirra á
skipulegan verðbréfamarkað innanlands í kjölfar alþjóðlegs almenns útboðs (frumútboð). Þann
21. desember sl. lagði ráðherrann fram greinargerð til fjárlaganefndar og efnhags‐ og
viðskiptanefndar Alþingis ásamt því að óska eftir umsögn Seðlabanka Íslands. Umsögn
Seðlabanka Íslands barst þann 15. janúar sl. og umsagnir nefndanna þann 20. janúar sl. Þann 29.
janúar sl. tók ráðherra ákvörðun um að hefja skuli sölumeðferð á eignarhlutum í Íslandsbanka í
samræmi við áðurnefnda greinargerð sem lögð var fyrir téðar nefndir Alþingis. 

Í samræmi við ákvörðun um að hefja sölumeðferðina var Bankasýslu ríkisins falið, í samráði við
ráðuneytið, að tryggja að útfærslur á útboðs‐ og úthlutunarskilmálum verði í samræmi við
eftirfarandi ábendingar sem fram koma í umsögnum nefndanna, eins og kostur er, og að færð

Síða 1/25



yrðu viðunandi rök fyrir því ef víkja þurfi frá þeim að verulegu leyti:

1. Að stuðlað verði að aukinni samkeppni á fjármálamarkaði.
2. Að lagður verði grunnur að dreifðu eignarhaldi og fjölbreytileika í eigendahópi

Íslandsbanka.
3. Að tryggt verði að tilboðsgjafar í hluti undir ákveðinni krónutölu (a.m.k. einni milljón

króna að markaðsvirði) verði ekki fyrir skerðingu ef umframeftirspurn verður í útboðinu.
4. Að sett verði hámark á hlut hvers tilboðsgjafa, t.d. 2,5–3,0% af heildarhlutafé bankans.
5. Að sett verði lágmark og hámark á þann hlut í bankanum sem ríkið býður til kaups í

útboðinu, t.d. þannig að lágmark verði 25% og hámark 35%.

Einnig er Bankasýslu ríkisins falið að skoða hvort það samræmist markmiðum ríkisins um
hámörkun ábata af eignarhaldi og sölu á hlutum í Íslandsbanka að hann greiði út arð fyrir útboðið
umfram 3 ‐ 4 ma.kr. og ef það teldist ekki ráðlegt að færð væru viðunandi rök.

BR og Íslandsbanki áætla að ráða sameiginlega lögfræðiráðgjafa í tengslum við alþjóðlegt
frumútboð á eignarhlutum í bankanum.

Sjá nánar í þarfalýsingu.

1.1.1 Útboðsgögn
Útboðsgögn þessi eru unnin af Ríkiskaupum og kaupanda. Fyrirspurnir og svör við þeim eru hluti
útboðsgagna ásamt öllum fylgiskjölum og viðaukum sem vísað er til í þessum útboðsgögnum.
Með tilboði sínu samþykkir bjóðandi alla útboðs‐ og samningsskilmála. 

1.1.2 Útboðsyfirlit
Umsjónaraðili útboðs hefur skipulagt eftirfarandi tímasetningar fyrir útboðsferlið (dagsetningar
geta breyst).

 
Lokadagsetning fyrirspurna og athugasemda frá
bjóðendum.

28.2.2021

Svarfrestur fyrirspurna 7 dögum áður en tilboðsfresti lýkur

Tilboðsfrestur 8.3.2021 13:00

Opnun tilboða 8.3.2021 13:15

Gildistími tilboðs / frestur til að taka tilboði 6.6.2021
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1.1.3 Tungumál
Tilboðum og umbeðnum fylgigögnum skal skilað á íslensku.

1.1.4 Samningi skipt í hluta
Útboði er ekki skipt í hluta.

1.2 Almennir útboðsskilmálar
Í þessum kafla er fjallað um almenna útboðsskilmála og reglur sem um útboðið gilda

1.2.1 Lög, reglugerðir og innkaupastefna
Um útboð þetta gilda ákvæði laga nr. 120/2016 um opinber innkaup, reglur og reglugerðir á
grundvelli laganna. Stangist texti útboðsgagna á við lögin, víkur textinn. Lög um opinber innkaup
má nálgast á heimasíðu Alþingis á slóðinni: https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Um ákvörðun að hefja sölumeðferð og endanlega sölu á eignarhlutum ríkisins fer eftir lögum nr.
155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Bjóðandi skal staðfesta að
hafa kynnt sér þau, sjá tengil:

https://www.althingi.is/lagas/150c/2012155.html

Íslandsbanki hefur sett sér innkaupastefnu og gefið út sjálfbærniskýrslu. Bjóðandi skal staðfesta
að hann hafi kynnt sér skýrsluna, sjá tengil:

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Sjalfbaernistefna_Islandsbanka_201
9.12.13.pdf

Jafnframt skal bjóðandi fylla út gátlista fyrir birgja, sjá tengil:

https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1610105424/documents/Gatlisti_fyrir_birgja_IS.pdf

Um samning í kjölfar innkaupaferlis gilda íslensk lög.

a. Bjóðandi staðfestir að hafa kynnt sér ákvæði laga nr. 155/2012 um
sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð  

b. Bjóðandi staðfestir að hafa kynnt sér sjálfbærnistefnu Íslandsbanka (sjá
tengil að framan).
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð  
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c. Bjóðandi staðfestir að hafa fyllt út gátlista Íslandsbanka fyrir birgja (sjá
tengil að framan).
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð  

d. Bjóðandi staðfestir að ekki séu til staðar hagsmunarárekstra er varða
aðra viðskiptavini hans.
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð  

1.2.2 Samskipti á tilboðstíma
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum, verður var við
ósamræmi í þeim sem getur haft áhrif á tilboðsinnihald og tilboðsfjárhæðina eða hefur
athugasemdir við gögnin er bjóðandi hvattur til að senda Ríkiskaupum skriflega fyrirspurn eða
athugasemd í útboðskerfinu eins snemma á tilboðstímanum og tök eru á og eigi síðar en á þeim
degi sem fyrirspurnartíma lýkur. Upplýsingar um fyrirspurnartíma eru gefnar upp í kafla um
mikilvægar dagsetningar. Svör við fyrirspurnum verða birt í útboðskerfinu og eru aðgengileg
öllum bjóðendum. Það fyrirkomulag er til að tryggja gagnsæi og jafnræði þannig að allir
bjóðendur fái sömu upplýsingar á sama tíma.

Öll samskipti við kaupanda og bjóðendur á útboðstíma varðandi þetta útboð eru í höndum
Ríkiskaupa. Víki bjóðendur frá þessu eiga þeir á hættu að tilboði þeirra verði vísað frá.

1.2.3 Afhending tilboða
Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfinu https://tendsign.is/.

Tilboð skulu sett fram með þeim hætti sem lýst er í útboðskerfinu og í samræmi við skilmála
útboðs. Bjóðandi fær sendan staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef enginn póstur
berst, hefur afhending ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til Visma þjónustuaðila
TendSign án tafar. Hægt er að ná í Visma þjónustuaðila TendSign í síma 0771440200 (sænskt
símanúmer) og í tölvupóst tendsignsupport@visma.com. Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist
innan tilskilins frests og eru því hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila inn tilboðum.

Bjóðanda er bent sérstaklega á að gæta að eldveggjum og öðru sem gæti hindrað að tilboð berist
í tæka tíð. Álag sem getur verið á rafræna kerfinu firrir bjóðanda ekki ábyrgð á að rafrænum
skilum sé fullnægt innan frests.

Bjóðandi staðfestir að hann hafi lesið útboðsgögnin og samþykkir alla
skilmála útboðsins með framlagningu tilboðs síns
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð  

1.2.4 Framsetning tilboða
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Tilboð telst vera skuldbindandi þegar því hefur verið skilað í útboðskerfinu. Tilboð skal lagt fram
af aðila innan fyrirtækisins sem hefur skv. lögum og skipulagi fyrirtækisins heimild til að
skuldbinda það. Ef ósamræmi eða reiknivillur eru í tilboði, er Ríkiskaupum heimilt að miða við
það einingarverð sem fram kemur á tilboðsblöðum ef villa er augljós og leiðrétting raskar ekki
jafnræði bjóðenda.

Athygli er vakin á að rafræn heiti skjala mega ekki innihalda sértákn, svo sem % & ? o.s.frv.

Hvert skjal má ekki vera stærra en 50 mb.

Athygli er vakin á að skjöl sem innihalda óundanþægar "SKAL" kröfur skulu ekki vera lagðar fram
með tilboði á .xml formi.

1.2.5 Framlenging á gildistíma tilboða
Þegar kaupanda er ekki unnt að taka afstöðu til tilboða innan tilboðsfrests er heimilt að óska
eftir því að bjóðendur framlengi tilboð sín. Framlenging skal aðeins vara í skamman tíma. Heimilt
er að óska eftir því, eftir að tilboðsfrestur hefur runnið út, að bjóðendur lýsi því yfir að tilboð
þeirra haldi gildi sínu, þó aðeins í mjög skamman tíma, sbr. 4. mgr. 86. gr. OIL.

1.2.6 Fylgigögn með tilboði
Í útboðsgögnum þessum er tilgreint hvaða gögn og upplýsingar bjóðendur skulu skila inn með
tilboði sínu og skal umbeðnum gögnum og upplýsingum skilað í samræmi við þau fyrirmæli.

1.2.7 Afturköllun tilboða
Á tilboðstíma getur bjóðandi hvenær sem er dregið tilboð sitt til baka, breytt tilboði sínu og
skilað aftur. Kerfið staðfestir með tölvupósti þegar tilboði hefur verið skilað.

Hafi tilboð ekki verið afturkallað telst það vera skuldbindandi.

1.2.8 Opnun tilboða
Þar sem um er að ræða rafrænt útboð verður ekki haldinn eiginlegur opnunarfundur þar sem
bjóðendur geta verið viðstaddir.

Eftir að tilboð eru opnuð er birt opnunarskýrsla á vef Ríkiskaupa.

Upplýsingar sem koma fram í opnunarskýrslu eru að lágmarki eftirfarandi eftir því sem við á sbr.
65. gr. OIL:

1. Nafn bjóðanda.
2. Frávikstilboð eru ekki heimil í þessu útboði.

Ekki er tekið við tilboðum eftir að tilboðsfresti lýkur, hvort sem er með rafrænum hætti eða
bréflega.
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Bjóðendur eru því hvattir til að skila tilboðum tímanlega og skila inn tilboðum áður en
tilboðsfrestur rennur út. Hvorki kaupandi, Ríkiskaup eða aðrir bjóðendur geta séð tilboð
bjóðenda inni í Tendsign fyrr en tilboðsfrestur rennur út.

Framsetning opnunarskýrslu skv. 65. gr. OIL er með fyrirvara um að ekki hefur verið tekin afstaða
til gildis tilboða og mat á þeim á eftir að fara fram.

1.2.9 Frávísun tilboða
Ríkiskaup áskilja sér rétt til að vísa frá óskýrum tilboðum sem innihalda ekki þær upplýsingar sem
krafist er í útboðsgögnum.

Rikiskaup áskilja sér rétt til að senda fyrirspurn til allra bjóðenda rafrænt og óska eftir
upplýsingum og/eða útskýringum innan skamms tíma. Útskýringar eða upplýsingar geta ekki
innihaldið ný tilboð.

1.2.10 Tilkynning um val tilboðs og biðtími
Óheimilt er að gera samning í kjölfar ákvörðunar um val tilboðs fyrr en að liðnum lögmætum
biðtíma, sbr. 86. gr. OIL Biðtíminn er tíu dagar í EES‐útboðum og 5 dagar í innanlandsútboðum
biðtími hefst degi eftir að tilkynning um val tilboðs hefur verið send bjóðendum.

Tilboð verður samþykkt með skriflegum hætti innan gildistíma þess, sbr. skilmála útboðs, án
skuldbindingar.

Endanlegur bindandi samningur kemst á við undirritun samnings.

1.2.11 Samþykki tilboðs eða höfnun tilboðs
Kaupandi mun samþykkja hagstæðasta gilda tilboð samkvæmt valforsendum útboðsskilmála.

Þar til búið er að gera endanlegan skriflegan samning er kaupanda heimilt að hætta við útboðið á
grundvelli málefnalegra ástæðna. Ástæður geta verið, en þó ekki takmarkað við, að engin gild
tilboð bárust eða hætt er við sölumeðferð á grundvelli laga nr. 155/2012.

1.2.12 Undirverktaka
Bjóðandi skal upplýsa kaupanda í tilboði hvaða undirverktaka hann hyggst nota og leita
samþykkis kaupanda áður en undirverktaki hefur störf. Bjóðandi ber fulla ábyrgð á því að
undirverktaki skili verkefni í samræmi við útboðsskilmála. Verði breytingar á vali á undirverktaka
á samningstíma gildir það sama.
Komi tilboð til álita er kaupanda heimilt að krefjast þess að bjóðandi leggi einnig fram
hæfisyfirlýsingu skv. 73. gr. OIL fyrir undirverktaka og síðar ef breyting verður vegna
undirverktaka á samningstíma.

Ef útilokunarástæður skv. 68. gr. OIL eiga við um undirverktaka er bjóðanda skylt að útvega nýjan
undirverktaka í hans stað. Sama á við ef undirverktaki uppfyllir ekki kröfur um tæknilegt hæfi
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varðandi þann samningsþátt sem honum er falinn.
Undirverktaka skal í öllum tilvikum byggjast á skriflegum samningi og skal bjóðandi skila
yfirlýsingu/staðfestingu viðkomandi undirverktaka þar um, komi tilboðið til álita.

Ætlar bjóðandi að fela þriðja aðila framkvæmd hluta samnings? Hér ber að
upplýsa ef svo er og greina frá hvaða hluti samnings og hvaða verkefni
felast í þeim hluta.
Já/Nei

 

Almennt útboð  

1.2.13 Umboð
Sé tilboð lagt fram í umboði annars aðila skal bjóðandi skila inn sérstöku formi þar að lútandi. Í
umboði skal koma fram í hvaða skyni umboðið er veitt og undirritun umboðsgjafa auk
undirritunar tveggja votta sem staðfesta undirritun umboðsgjafa, staðsetningu og dagsetningu.

Dæmi um slíkt umboð og nánari upplýsingar má finna hér.

a. Er tilboð lagt fram í umboði annars aðila
Já/Nei

 

Almennt útboð  

b. Ef tilboð lagt fram í umboði annars aðila, framvísið þá umboði
Viðhengi

 

Almennt útboð  

1.2.14 Almennir fyrirvarar
Útboðs‐ og samningsskilmálar þessir gilda varðandi kaupin og upplýsingar sem kaupandi hefur
veitt varðandi fyrirhugaðan samning, áður en útboð var auglýst, hafa enga þýðingu. Bjóðendur
geta því ekki byggt rétt á slíkum gögnum/upplýsingum gagnvart kaupanda.

Kaupandi getur hætt við kaupin fram að þeim tíma að bindandi samningur hefur verið gerður.
Ástæður geta m.a. verið að þarfir kaupanda hafa breyst, ný tækni kallar á aðrar lausnir en
útboðsgögn gerðu ráð fyrir eða ófyrirsjáanleg útgjöld kaupanda gera honum ókleift að
framkvæma kaupin.

Komi í ljós skömmu fyrir lok tilboðsfrests, að gera þarf stórvægilegar breytingar á útboðsgögnum
sem ekki rúmast innan marka 4. mgr. 57. gr. OIL, áskilur kaupandi sér rétt til að hætta við útboð
bótalaust og auglýsa útboðið að nýju.

Kaupandi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum frá bjóðanda sem hefur gerst sekur um

Athugasemdir birgja leyfðar

Athugasemdir birgja leyfðar

Athugasemdir birgja leyfðar
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mútur, ólögmætt samráð eða brot gegn samkeppnislögum. Komi í ljós að seljandi hefur hlotið
samning vegna slíkra brota, áskilur kaupandi sér rétt til skaðabóta og bendir auk þess á ákvæði
samkeppnislaga og hegningarlaga varðandi sektir og önnur viðurlög fyrir slík brot.

Komi í ljós að seljandi hefur boðið of lágt og getur ekki framkvæmt samning fyrir tilboðsfjárhæð
og kaupandi þarf að leggja fram meira fé vegna samningsins, mun fara fram rannsókn á því hver
ber ábyrgðina og hverju það sætti. Komi í ljós að um brot á lögum er að ræða verður viðeigandi
yfirvöldum gert viðvart.

1.2.15 Persónuvernd
Þar sem ýmis gögn sem óskað er eftir frá bjóðendum kunna að innihalda persónuupplýsingar skal
það tekið fram að fyllsta öryggis verður gætt við meðhöndlun og geymslu þeirra gagna.

Gögnin verða ekki afhent þriðja aðila nema skv. skýrri lagaheimild né verða þau flutt út fyrir EES
svæðið. Á heimasíðu Ríkiskaupa má finna upplýsingar um meðferð persónuupplýsinga.

Ríkiskaup telur að stofnunin hafi gert viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi þeirra
upplýsinga/gagna sem stofnunin fær aðgang að/afrit af og meðhöndlar þau gögn í samræmi við
gildandi lög um persónuvernd hverju sinni.

Hinn skráði á rétt á að fara fram á það við ábyrgðaraðila (Ríkiskaup) að fá aðgang að
persónuupplýsingum sínum, láta leiðrétta þær, takmarka vinnslu þeirra hvað hinn skráða varðar
eða til að andmæla vinnslu.

Samningsaðilar bera bótaábyrgð skv. persónuverndarlögum og geta ekki samið sig undan henni.

1.2.16 Trúnaður
Kaupanda er óheimilt skv. 17. gr. OIL að láta af hendi viðkvæmar upplýsingar sem
fyrirtæki/bjóðandi hefur lagt fram sem trúnaðarupplýsingar. Til slíkra upplýsinga teljast
upplýsingar um rekstur, sértækar tæknilausnir, einingarverð, fjárhagsmálefni og viðskipti og
aðrar þær upplýsingar sem skaðað geta hagsmuni fyrirtækisins ef aðgangur er veittur að þeim.
Kaupanda er heimilt að krefjast þess að fyrirtæki gæti trúnaðar um mikilvægar upplýsingar sem
veittar eru meðan á innkaupaferli stendur.

Bjóðandi skal auðkenna sérstaklega þá kafla tilboðs sem afhentir eru sem trúnaðarmál. Þetta
hefur ekki áhrif á skyldu opinbers aðila til að leggja fram upplýsingar á grundvelli upplýsingalaga.

Trúnaðarskyldan víkur ef önnur ákvæði laganna kveða á um að skylt sé að afhenda gögn, t.d.
skylda til að birta opinberlega tilkynningu um gerð samnings á Evrópska efnahagssvæðinu og
upplýsa þátttakendur og bjóðendur um tiltekin atriði sem og skylda til að veita kærunefnd
útboðsmála upplýsingar.

1.2.17 Leiðbeiningar um kæruleiðir
Í XI. og XII. kafla OIL er fjallað um kærunefnd útboðsmála og kæruleiðir. Þar kemur m.a. fram í 1.
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mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að
kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta
gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30
daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex
mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Við nánari ákvörðun frestsins gildir eftirfarandi:

Þegar kærð er ákvörðun um val tilboðs eða aðrar ákvarðanir skv. 1. og 2. mgr. 85. gr. skal
miða upphaf frests við birtingu þeirra tilkynninga sem þar greinir, enda hafi þær að geyma
tilskildar upplýsingar.
Þegar höfð er uppi krafa um óvirkni samnings sem gerður hefur verið án undanfarandi
útboðsauglýsingar skal miða upphaf frests við eftirfarandi birtingu tilkynningar um gerð
samningsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, enda komi þar fram rökstuðningur
ákvörðunar kaupanda um að auglýsa ekki innkaup.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna sem og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal
lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um
kæru eins skjótt og mögulegt er.

Fyrir hverja kæru skal greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr. Bjóðandi er hvattur til að kynna sér
frekar réttarúrræði laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála eru birtar á vefsíðu stjórnarráðsins. 

1.3 Hæfi bjóðanda
Í þessum kafla er hæfiskröfum til bjóðenda lýst. Ef bjóðandi uppfyllir ekki allar hæfiskröfur
útboðsins, telst tilboð hans ógilt skv. 82. gr. OIL og verður tilboði hans því vísað frá.

Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með tilboðum
sínum, eða gögnum sem Ríkiskaup hafa áskilið sér rétt til að óska eftir.

1.3.1 Yfirlýsing um hæfi ‐ ESPD
Bjóðanda er heimilt að fylla út og skila með tilboði sínu samevrópsku hæfisyfirlýsingunni (skv.
73. gr. OIL) á eftirfarandi slóð:

https://www.rikiskaup.is/static/files/201611_espd_is.docx

og/eða

https://www.rikiskaup.is/static/files/20167_espd_en.docx

Komi tilboð hans til greina skal hann leggja fram þau sönnunargögn sem krafist er í 74. gr. OIL,
sbr. útboðslýsingu í útboðskerfi.
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Sjá einnig https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?
lang=ishttp://www.rikiskaup.is/utbod/haefisyfirlysing---espd/

Kjósi bjóðandi frekar að fylla ekki út samevrópska yfirlýsingu um hæfi, er honum heimilt að skila
öllum umbeðnum gögnum um hæfi með tilboði sbr. kröfur í útboðskerfi.

Skil á ESPD yfirlýsingu/valkvætt
Viðhengi

Almennt útboð  

1.3.2 Byggt á getu annarra
Ef aðili byggir á getu annars aðila í samræmi við 76. gr. OIL skal hæfisyfirlýsing bjóðanda einnig
innihalda viðeigandi upplýsingar skv. 1. mgr. 73. gr., um þann aðila.

Aðili skal jafnframt sanna fyrir kaupanda að hann hafi tryggt sér tilgreinda aðstoð, t.d. með því að
leggja fram skuldbindandi yfirlýsingu annars aðila um að hann muni annast verkið eða
þjónustuna. Hæfi bjóðenda verður metið á grundvelli þeirra upplýsinga sem þeir senda inn með
tilboðum sínum eða gögnum sem Ríkiskaup hafa áskilið sér rétt til óska eftir við yfirferð tilboða á
grundvelli laga um opinber innkaup.

Byggi bjóðandi á getu annars fyrirtækis skal það fyrirtæki skila inn sömu upplýsingum og
bjóðandi. Kaupandi áskilur sér rétt til að krefjast þess að bjóðandi og viðkomandi aðili beri
sameiginlega ábyrgð á efndum samnings sbr. 3. mgr. 76. gr. OIL.

1.3.3 Útilokunarástæður bjóðanda
Bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin afbrot skal útilokaður
frá þátttöku í innkaupaferli:

a. þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum,
b. spillingu,
c. sviksemi,
d. hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi,
e. peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka,
f. barnaþrælkun eða annars konar mansal.

Skylda til að útiloka þátttakanda eða bjóðanda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið
sakfelldur með endanlegum dómi fyrir brot skv. 1. mgr. 68. gr. OIL., er í stjórn, framkvæmdastjórn
eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða
yfirráða í því.

Þátttakandi eða bjóðandi skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn
skyldum um greiðslu opinberra gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda og
því hefur verið endanlega slegið föstu með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds þar sem bjóðandi
er skráður eða í aðildarríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Bjóðandi skal skila inn vottorði
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þess efnis og má það ekki vera eldra en þrír mánuðir.

Auk þess áskilur kaupandi sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í innkaupaferli ef aðrar
ástæður til útilokunar sem tilgreindar eru í 68. gr. OIL eiga við um hann. Með heimild í 6. mgr. 68.
gr. laga um opinber innkaup og með vísan til tilmæla OECD, Working group on Bribery, munu
Ríkiskaup og kaupandi við mat á hæfi bjóðanda og ákvörðun um samningsgerð taka mið af því
hvort fyrirtæki hafi gert nægar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og upplýsa um mútugreiðslur af
hálfu starfsmanna fyrirtækisins til innlendra og erlendra aðila, t.a.m. með innri úttektum,
ábendingarhnapp á heimasíðu, siðareglum og stefnu varðandi gjafir og umbun til viðskiptaaðila.
Bjóðandi skal staðfesta og upplýsa hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar í þessu skyni í tilboði sínu.

Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla hvenær sem er eftir frekari gögnum skv. 74. gr.

Með því að leggja fram tilboð, staðfestir bjóðandi að framangreindar
útilokunarástæður eiga ekki við um hann (fyrirtækið), einstaklinga í
stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn fyrirtækisins og heldur ekki
um einstaklinga sem hafa heimild til fyrirsvars, ákvarðanatöku eða
yfirráða í því.
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð  

1.3.4 Starfsréttindi

Krafa Staðfesting

Bjóðandi skal vera skráður í fyrirtækjaskrá. Sé
fyrirtæki frá öðrum ríkjum Evrópska
efnahagssvæðisins eða aðildarríkjum
stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu skal
sýna fram á fullnægjandi skráningu í heimaríki
með vottorði.

Íslensk fyrirtæki: Vottorð úr fyrirtækjaskrá

Erlend fyrirtæki: Sönnunargagn um að
fyrirtækið sé skráð í fyrirtækjaskrá eða
sambærilegri skrá í því landi þar sem fyrirtækið
er stofnað.

Bjóðandi sem nýtir starfsmannaleigu skal geta sýnt fram á að hún hafi verið tilkynnt til
Vinnumálastofnunar og hafi starfsleyfi á Íslandi. Bjóðandi sem fyrirhugar að ráða ríkisborgara frá
ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins, EFTA‐ríkis eða Færeyja skal sækja um og vera búinn að fá
útgefið atvinnuleyfi áður en viðkomandi hefur störf.

a. Vottorð úr fyrirtækjaskrá eða sambærilegri erlendri skrá
Viðhengi

Almennt útboð  

b. Vottorð fullnægjandi
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð   
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1.3.5 Fjárhagstaða bjóðanda og starfsábyrgðartrygging
Fjárhagsstaða bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart
kaupanda, sbr. 71. gr. OIL.

Bjóðandi skal hafa skilað inn ársreikningum til Skattsins síðastliðin 3 ár.

Bjóðandi skal hafa starfsábyrgðartryggingu og skal veita staðfestingu þess efnis með skjali frá
tryggingafélagi sínu þar sem kveðið er á um hámarks vátryggingarfjárhæð.

 

a. Skil á ársreikningum síðastliðin 3 ár.
Já/Nei. Já er krafist

 

Almennt útboð  

b. Starfsábyrgðartrygging
Viðhengi

 

Almennt útboð  

c. Starfsábyrgðartrygging er fullnægjandi
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð   

1.3.6 Opinber gjöld
Bjóðandi skal vera í skilum með öll opinber gjöld þar með talið skatt, virðisaukaskatt og
lífeyrisskuldbindingar.

 
Krafa Staðfesting

Bjóðandi skal vera í skilum með opinber gjöld. Vottorð frá Skattinum ekki eldra en þriggja
mánaða á opnunardegi tilboða eða
sambærileg staðfesting frá heimalandi
bjóðanda skv. e ‐ certis.

Bjóðandi skal vera í skilum með
lífeyrisskuldbindingar sínar.

Vottorð sem skal ekki vera eldra en þriggja
mánaða á opnunardegi tilboða, frá öllum
viðeigandi lífeyrissjóðum eða sambærileg
staðfesting frá heimalandi bjóðanda skv. e ‐
certis.

Litið er svo á að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld hafi hann gert greiðsluáætlun við

Athugasemdir birgja leyfðar

Athugasemdir birgja leyfðar
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skattayfirvöld um greiðslu á vanskilum á opinberum gjöldum og standi við greiðslur samkvæmt
þeirri áætlun.

a. Vottorð frá Skattinum eða sambærileg staðfesting
Viðhengi

Almennt útboð  

b. Vottorð frá öllum viðeigandi lífeyrissjóðum eða sambærileg staðfesting
Viðhengi

Almennt útboð  

c. Vottorð fullnægjandi
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð   

1.3.7 Tæknileg og fagleg geta bjóðanda
Reynsla og geta fyrirtækis skal vera það trygg að það geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart
kaupanda. Eftirfarandi eru kröfur sem bjóðandi gerir:

 
Krafa Staðfesting

Bjóðandi (fyrirtæki) skal hafa reynslu frá
1. janúar 2015 til 31. desember 2020 af
ráðgjöf varðandi beina sölu á hlutum eða
almennum útboðum í fyrirtækjum í
Evrópu.

 

Bjóðandi (fyrirtæki) skal hafa reynslu frá
1. janúar 2015 til 31. desember 2020 af
ráðgjöf varðandi útgáfu á öðrum
fjármálagerningum fyrirtækja á Íslandi.

 

Bjóðandi (fyrirtæki) skal hafa reynslu frá
1. janúar 2015 til 31. desember 2020 af
ráðgjöf til innlendra fyrirtækja vegna
fjárfestinga erlendis eða reynslu af
ráðgjöf til erlendra fyrirtækja vegna
fjárfestinga innanlands.

Listi A yfir ráðgjafarverkefni. Fimm
sambærileg verkefni sem bjóðandi hefur
lokið á tímabilinu 1. janúar 2015 til 31.
desember 2020.

 

Listi B yfir ráðgjafarverkefni.  Fimm
sambærileg verkefni sem bjóðandi hefur
lokið á tímabilinu 1. janúar 2015 til 31.
desember 2020.

 

Listi C yfir ráðgjafarverkefni.  Fimm
sambærileg verkefni sem bjóðandi hefur
lokið á tímabilinu 1. janúar 2015 til 31.
desember 2020.
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Bjóðendur vinsamlegast athugið að staðfesta skal að framangreindar kröfur um reynslu og getu
séu uppfylltar, hér á eftir. Ríkiskaup áskilja sér rétt til að sannreyna þetta og skulu bjóðendur, í
þeim tilvikum, tafarlaust veita umbeðnar upplýsingar sem málið varða, ella áskilja Ríkiskaup sér
rétt til að vísa tilboði frá þessu útboði.

a. Listi A yfir ráðgjafarverkefni
Viðhengi

Almennt útboð  

b. Listi B yfir ráðgjafarverkefni
Viðhengi

 

Almennt útboð  

c. Listi C yfir ráðgjafarverkefni
Viðhengi

 

Almennt útboð  

d. Upplýsingar fullnægjandi
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð   

1.3.8 Áskilnaður um frekari upplýsingar um hæfi á síðari stigum
Ríkiskaup áskilja sér rétt til að óska eftir frekari upplýsingum á síðari stigum til sönnunar á því að
ekki séu fyrir hendi ástæður til útilokunar skv. VI. kafla laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.
Með framlagningu tilboðs í útboði þessu samþykkir bjóðandi að Ríkiskaup kanni hvort
útilokunarástæður laga um opinber innkaup eigi við um hann ef tilboð hans kemur til álita. Sem
dæmi má nefna að bjóðendum kann að vera flett upp í Creditinfo. Bjóðanda er ljóst að slík
upplýsingaöflun kann að varða fyrirtækið sem um ræðir, eigendur þess og stjórnendur og
fyrirtæki sem eru forverar þess, sbr. 7. mgr. 68. gr. OIL.

Ríkiskaup áskilja sér rétt til að óska eftirfarandi upplýsinga:

Yfirlýsingu frá viðskiptabanka bjóðanda um skilvísi í viðskiptum eða, þar sem við á,
sönnunargögn um viðeigandi starfsábyrgðartryggingu, (eða efndatryggingu, eða
bankaábyrgð).
Efndir samninga sl. þrjú ár.
Yfirlýsingu um heildarveltu fyrirtækisins og, eftir því sem við á, veltu á því sviði sem fellur
undir samninginn á síðustu þremur fyrirliggjandi fjárhagsárum.

1.3.9 Viðskiptasiðferði
Bjóðandi ábyrgist að hann og starfsmenn hans eru ekki sekir um spillingu og mun með virkum

Athugasemdir birgja leyfðar

Athugasemdir birgja leyfðar
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hætti vinna gegn öllum tegundum spillingar, þar með töldum mútum, peningaþvætti, mansali og
öðrum lögbrotum sem talin eru upp í 68. gr. OIL.

Vakin er athygli á því að það er refsivert athæfi að bjóða, lofa eða gefa viðskiptavinum, birgjum
og/eða opinberum starfsmönnum óviðeigandi eða ólögmætan ávinning, fyrirgreiðslu eða gjöf í
tengslum við opinbera samninga. Sama á við um að þiggja slíkan ávinning, fyrirgreiðslu eða gjöf í
tengslum við opinbera samninga.

Með því að sækja útboðsgögn og senda inn tilboð staðfestir bjóðandi að hann hafi gert
ráðstafanir til að koma í veg fyrir slík brot í sinni starfsemi.

Bjóðandi staðfestir að gerðar hafa verið ráðstafanir til að koma í veg fyrir
þau brot sem nefnd eru hér að ofan
Já/Nei. Já er krafist

 

Almennt útboð  

1.4 Val á tilboðum
Í þessum kafla er fjallað um val á tilboðum og þær forsendur sem um það gilda. Tilboð eru
valin á grundvelli valforsendna sem fram koma í þessum kafla og eru í samræmi við 79. gr.
OIL. Þar til búið er að gera endanlegan skriflegan samning er kaupanda heimilt að hætta við
útboðið á grundvelli málefnalegra ástæðna. Ástæður geta verið, en þó ekki takmarkað við, að
engin gild tilboð bárust eða hætt er við sölumeðferð á grundvelli laga nr. 155/2012.

1.4.1 Valforsendur
Hagkvæmasta tilboðið er valið á grundvelli stiga. Í boði eru 100 stig sem skiptast með eftirfarandi
hætti, sbr. nánar síðar í kaflanum:

Verð = 20 stig

Gæði = 80 stig sem skiptist í tvo mismunandi fasa:

Fasi 1: Reynsla leiðandi teymis = 60 stig

Fasi 2: Kynning // Gæða mat // Likert skali  = 20 stig

Ef bjóðandi fjallar ekki um öll þau atriði sem gerð er krafa um í valforsendum mun Ríkiskaup vísa
bjóðanda frá matsferlinu á grundvelli þess að hann uppfylli ekki skilgreiningu.

1.4.1.1 Verð // 20 stig
Verð skal sett fram í íslenskum krónum. 

Mat á verði  byggir á eftirfarandi:

Athugasemdir birgja leyfðar
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Lægsta heildartilboðsverð skv. tilboði fær hæstu einkunn eða 20 stig.

Eftir það ræður eftirfarandi reiknilíkan sem sett er fram í jöfnu: Verðeinkunn=((lægsta
verð)/(boðið verð))*20.

1.4.1.1.1 Vegið tímaverð leiðandi teymis
Tilboð bjóðanda skulu innihalda allan hefðbundinn rekstrarkostnað og gjöld, hverju nafni sem
þau nefnast. Tilboð skulu vera án virðisaukaskatts.

Tilboð bjóðanda skal vera þannig að boðið er fast verð á tímann vegna veittrar þjónustu miðað
við þá starfsmenn sem sinna verkefninu.

Bjóðandi skal setja inn í reitinn fyrir neðan Vegið tímaverð leiðandi teymis úr tilboðsskrá
viðhengis útboðsins.

Vegið tímaverð leiðandi teymis ‐ sótt úr tilboðskrá 
Reitur fyrir verð

 

Almennt útboð  

1.4.1.2 Gæði // 80 stig
Gæðaeinkunn getur gefið 80 stig og er skipt upp í Fasa 1 og Fasa 2.

Þeir fimm bjóðendur sem hljóta flest stig í Fasa 1 Reynsla leiðandi teymis fá að taka þátt í Fasa 2.

Í Fasa 2 Kynning // Gæða mat // Likert skali  er þeim fimm bjóðendum gefinn kostur á því að
kynna reynslu sína og þjónustu með 60 mínútna kynningu.

Einkunnagjöf skiptist með eftirfarandi hætti:

Fasi 1: Reynsla leiðandi teymis getur gefið 60 stig.

Fasi 2: Kynning getur gefið 20 stig.

1.4.1.2.1 Fasi 1: Reynsla leiðandi teymis // 60 stig
Bjóðandi skal tilgreina þrjá starfsmenn sem mynda teymi vegna vinnu við fyrirhugað verkefni.
Skal samanlögð starfsreynsla þeirra, miðað við eftirfarandi kröfur, ráða einkunnagjöf:

a. Heildarfjöldi og umfang verkefna sem mynda reynslu meðlima leiðandi teymis frá 1.
janúar 2015 til 31. desember 2020 af ráðgjöf og fjárhæð varðandi beina sölu á hlutum eða
almennum útboðum í fyrirtækjum í Evrópu (20 stig).

b. Heildarfjöldi og umfang verkefna sem mynda reynslu meðlima leiðandi teymis frá  1.
janúar 2015 til 31. desember 2020 af ráðgjöf og fjárhæð varðandi útgáfu á öðrum
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fjármálagerningum fjármálafyrirtækja á Íslandi (20 stig).

c. Heildarfjöldi og umfang verkefna sem mynda reynslu meðlima leiðandi teymis frá  1.
janúar 2015 til 31. desember 2020 af ráðgjöf og fjárhæð til evrópskra ríkisstjórna eða
fyrirtækja í opinberri eigu við sölu á eignarhlutum (10 stig).

d. Heildarfjöldi og umfang verkefna sem mynda reynslu meðlima leiðandi teymis frá 1.
janúar 2015 til 31. desember 2020 af ráðgjöf og fjárhæð til innlendra fyrirtækja vegna
fjárfestinga erlendis eða reynsla af ráðgjöf og fjárhæð til erlendra fyrirtækja vegna
fjárfestinga innanlands þar sem erlend lögmannsstofa kom einnig að verkefninu (10 stig).

Bjóðandi skal fylla út Tilboðsskrá (excel‐skjal) sem er viðhengi útboðsins og skal það vera vistað
útfyllt í kafla 1.9 Tilboðsskrá.

1.4.1.2.1.1 Samtals fjöldi verkefna af ráðgjöf og fjárhæð varðandi beina sölu á hlutum
eða almennum útboðum í fyrirtækjum í Evrópu (20 stig).
Mat á reynslu byggir á eftirfarandi:

Samtala viðeigandi verkefna (5 stig) og samtals fjárhæð (5 stig).

Samtala viðeigandi verkefna, þar sem frumútboð og skráningu hluta á skipulegan
verðbréfamarkað var að ræða (5 stig) og samtals fjárhæð (5 stig).

Hæstur samtalsfjöldi verkefna skv. tilboðum eða samtals hæsta fjárhæð, fær hæstu einkunn í
hvert sinn eða fimm stig.

Eftir það ræður eftirfarandi reiknilíkan sem sett er fram í jöfnu:

Einkunn=((samtals verkefni)/(flest verkefni))*5 eða ((samtals fjárhæð)/(hæsta fjárhæð))*5

Staðfesting á reynslu leiðandi teymis og fjárhæð
Viðhengi

 

Almennt útboð  

1.4.1.2.1.2 Samtals fjöldi verkefna af ráðgjöf og fjárhæð varðandi sölu á öðrum
fjármálagerningum fjármálafyrirtækja á Íslandi (20 stig).
Mat á reynslu byggir á eftirfarandi:

Samtala viðeigandi verkefna (5 stig) og samtals fjárhæð (5 stig).

Samtala viðeigandi verkefna, þar sem einstaklingar voru lögfræðilegir ráðgjafar útgefanda eða
seljanda (5 stig) og samtals fjárhæð (5 stig).

Hæstur samtalsfjöldi verkefna skv. tilboðum eða samtals hæsta fjárhæð, fær hæstu einkunn í
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hvert sinn eða fimm stig.

Eftir það ræður eftirfarandi reiknilíkan sem sett er fram í jöfnu:

Einkunn=((samtals verkefni)/(flest verkefni))*5 eða ((samtals fjárhæð)/(hæsta fjárhæð))*5

Staðfesting á reynslu leiðandi teymis og fjárhæð
Viðhengi

 

Almennt útboð  

1.4.1.2.1.3 Samtals fjöldi verkefna af ráðgjöf og fjárhæð til evrópskra ríkisstjórna eða
fyrirtækja í opinberri eigu við sölu á eignarhlutum (10 stig).
Mat á reynslu byggir á eftirfarandi:

Samtala viðeigandi verkefna (5 stig) og samtals fjárhæð (5 stig).

Hæstur samtalsfjöldi verkefna skv. tilboðum eða samtals hæsta fjárhæð, fær hæstu einkunn í
hvert sinn eða fimm stig.

Eftir það ræður eftirfarandi reiknilíkan sem sett er fram í jöfnu:

Einkunn=((samtals verkefni)/(flest verkefni))*5 eða ((samtals fjárhæð)/(hæsta fjárhæð))*5

Staðfesting á reynslu leiðandi teymis og fjárhæð
Viðhengi

 

Almennt útboð  

1.4.1.2.1.4 Samtals fjöldi verkefna af ráðgjöf og fjárhæð til innlendra fyrirtækja
vegna fjárfestinga erlendis eða reynsla af ráðgjöf og fjárhæð til erlendra fyrirtækja
vegna fjárfestinga innanlands þar sem erlend lögmannsstofa kom einnig að
verkefninu (10 stig).
Mat á reynslu byggir á eftirfarandi:

Samtala viðeigandi verkefna (5 stig) og samtals fjárhæð (5 stig).

Hæstur samtalsfjöldi verkefna skv. tilboðum eða samtals hæsta fjárhæð, fær hæstu einkunn í
hvert sinn eða fimm stig.

Eftir það ræður eftirfarandi reiknilíkan sem sett er fram í jöfnu:

Einkunn=((samtals verkefni)/(flest verkefni))*5 eða ((samtals fjárhæð)/(hæsta fjárhæð))*5

Athugasemdir birgja leyfðar
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a. Staðfesting á reynslu leiðandi teymis og fjárhæð
Viðhengi

 

Almennt útboð  

b. Gæðaeinkunn boðins teymis
Línulegur kvarði. 1 ‐ 60 Einkunn á gæði. Markgildi sem krafist er: 1
Einkunn á gæði

Almennt útboð     60 punktur

1.4.1.2.2 Kynning // Gæða mat // Likert skali // 20 stig
Við mat á því hvort þjónusta stenst kröfur munu hæfum bjóðendum vera gefinn kostur á því að
kynna reynslu sína og þjónustu með 60 mínútna kynningu, sem mun skiptast í 40 mínútna
kynningu og 20 mínútur spurningar og svör.

Fimm sérfræðingar í faghóp munu meta þjónustuna skv. kynningunni og gefa henni einkunn.
Verða tveir frá Íslandsbanka, tveir frá Bankasýslu ríkisins og einn frá fjármála‐ og
efnahagsráðuneytinu.

Notaður verður Likert‐skali við matið. Með Likert‐skala er átt við fimm svarmöguleika mælistiku
með orðgildum. Orðgildin; mjög ósammála, frekar ósammála, hvorki sammála né ósammála,
frekar sammála og mjög sammála eru notuð á matsblöðum. Sett er fram fullyrðing um
þjónustuna og prófendur vöru beðnir um að merkja við viðeigandi orðgildi. Gefin verður einkunn
á bilinu 1 til 5 þar sem 1 er lægsta einkunn en 5 hæsta einkunn fyrir hverja kröfu sem eru
tilgreindar hér að aftan. Gefin verða stig fyrir hvert atriði sem metið er. Einkunnir fyrir hvern
matsþátt verða lagðar saman og deilt í með fjölda sem gefur einkunn. Niðurstaðan gefur einkunn
fyrir hvern matsþátt.

Umfjöllun kynningar skal vera:

1. Umfjöllun um tvö hliðstæð verkefni, sem nefnd eru í reynslu leiðandi teymis, í
samanburði við almennt útboð og skráningu hluta í Íslandsbanka (5 stig).

2. Umfjöllun um hvernig leiðandi teymi sjái fyrirhugaða sölumeðferð eignarhluta í samræmi
við lög nr. 155/2012, lög nr. 88/2009 og önnur viðeigandi lög (5 stig).

3. Umfjöllun um samstarf við erlenda lögmannsstofur og umfang erlends samstarfs í
samanburði við almennt útboð og skráningu hluta í Íslandsbanka (5 stig).

4. Umfjöllun um áætlaðan kostnað verkefnis, eins og tímakaup, áætlaðan tímafjölda og
hámark á útlögðum kostnaði (5 stig).

5. Spurningar og svör

Sérstakt einkunnablað sem tekur til framangreindra matsatriða fylgja með útboðslýsingu, sjá
fylgiskjal 1.
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Mat faghóps
Línulegur kvarði. 1 ‐ 20 1

Almennt útboð    20 punktur

1.5 Opinber stigagjöf bjóðanda
Þegar stigagjöf er lokið til samræmis við allar valforsendur mun Ríkiskaup birta opinberlega
stigagjöf hvers og eins bjóðanda, sundurliðað með hliðsjón af verði, reynslu og kynningu.

 

1.6 Frávikstilboð
Ekki er heimilt að gera frávikstilboð.

1.7 Samningsskilmálar
Í þessum kafla er fjallað um samning og samningsskilmála í kjölfar þessa útboðs við þá bjóðendur
sem valdir verða og þar með seljendur í þessum samningi.

1.7.1 Samningsgögn
Útboðsgögn, þ.m.t. viðaukar, svör við fyrirspurnum og athugasemdum til bjóðenda á tilboðstíma
og tilboð bjóðanda er hluti af samningi þessum. Stangist texti samningsgagna á við lög, víkur
samningstextinn.

1.7.2 Samningstími
Samningstími er frá því að endanlegur skriflegur samningur er undirritaður og þar til (A) fjármála‐
og efnahagsráðherra tekur ákvörðun um selja ekki eignarhluti í Íslandsbanka, frestar
sölumeðferð um óákveðinn tíma eða hættir við sölumeðferð af öðrum ástæðum eða  (B)
samningi er sagt upp skv. skriflegum samningnum.

1.7.3 Fyrirvari um óvirkni samnings og bótaskyldu kaupanda
Kaupandi og/eða Ríkiskaup verða ekki gerð ábyrg fyrir a) óbeinu eða afleiddu tjóni eða skaða
sem bjóðandi kann að verða fyrir vegna útboðs þessa eða b) beinu tjóni umfram beinan kostnað
sem bjóðandi hefur af því útbúa tilboð, sem bjóðandi kann að verða fyrir vegna mistaka sem
kunna að verða við framkvæmd útboðsins eða vegna breytinga sem kunna að verða á útboðinu á
útboðstímanum.

Kærunefnd útboðsmála getur, ef skilyrði um óvirkni samnings eru fyrir hendi, lýst samning
óvirkan samkvæmt ákvæðum 115. gr. OIL en þó aðeins samning sem er yfir
viðmiðunarfjárhæðum á Evrópska efnahagssvæðinu sbr. 4. mgr. 23. gr. Úrskurður um óvirkni
samnings hefur þau áhrif að réttindi og skyldur samkvæmt aðalefni samnings falla niður. Óvirkni
samnings skal takmörkuð við þær greiðslur sem enn hafa ekki farið fram. Að því er varðar
greiðslur sem þegar hafa farið fram kveður kærunefnd á um önnur viðurlög skv. 118. gr. OIL.
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Kaupandi vekur athygli á þessu og setur fram þann fyrirvara að hann áskilji sér rétt til að hafna
öllum bótakröfum vegna samnings sem síðar er gerður óvirkur. Sama gildir um Ríkiskaup, aðstoði
þau við innkaup.

1.7.4 Áskilnaður um lögfræðiráðgjöf utan samnings
Kaupandi, þá annað hvort Bankasýsla ríkisins eða Íslandsbanki, áskjlja sér rétt til að kaupa
lögfræðiráðgjöf af öðrum aðila utan samnings, ef slíkur hagsmunaárekstur vaknar í ferlinu, að
nauðsynlegt er að afla utanaðkomandi lögfræðiráðgjafar fyrir annan hvorn aðila.

1.7.5 Vanefndir og uppsögn
Seljandi skal í einu og öllu rækja samningsskyldur sínar í samræmi við samþykkt tilboð og
skilmála útboðs/samnings. Verði kaupandi fyrir tjóni af völdum vanefnda seljanda er seljandi að
fullu ábyrgur fyrir bótum vegna þess.

Vanefndir seljanda veita kaupanda heimild til að fella niður greiðslur, krefjast afsláttar eða beita
öðrum vanefndaúrræðum fjármunaréttar.

Verði um ítrekaðar eða stórfelldar vanefndir af hálfu seljanda að ræða getur kaupandi rift
samningi án fyrirvara.

Leiti seljandi nauðasamninga eða greiðslustöðvunar, verði hann úrskurðaður gjaldþrota eða
árangurslaust fjárnám gert í búi hans, er kaupanda heimilt án fyrirvara að segja samningi upp.

Kaupandi mun án bóta rifta samningi í heild eða að hluta á gildistíma:

a. Ef veruleg breyting á samningi kallar á nýtt innkaupaferli, sbr. 90. gr. OIL. Þetta á t.d. við ef
breytingar eru kærðar og niðurstaða kærunefndar er að þær voru ekki heimilar án nýs
útboðs.

b. Ef fyrirtæki, sem upphaflega var valið, hefði átt að vera útilokað frá innkaupaferli, sbr. 1.
og 2. mgr. 68. gr. OIL. Ef á samningstíma kemur í ljós að eitthvað af útilokunarástæðum 68.
gr. OIL eiga nú við um fyrirtæki.

d. Ef ekki hefði átt að gera samning við fyrirtæki í ljósi alvarlegs brots á lögum þessum eða
reglum settum samkvæmt þeim.

Kaupandi getur sagt upp samningi innan hóflegs frests í eftirfarandi tilvikum, en þó ekki
takmarkað við:

a. Ef gæði eða frammistaða leiðandi teymis eru ekki í samræmi við valforsendur þessa
útboðs.

b. Ef fjármála‐ og efnahagsráðherra ákveður að fresta, afturkalla eða hætta við söluferli.

1.7.6 Endurskoðunarákvæði – breytingar á samningstíma
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Kaupandi áskilur sér rétt til að gera breytingar á samningi á samningstímanum að því marki sem
heimilt er samkvæmt 90. gr. OIL. Breytingar geta bæði verið skv. samkomulagi við seljanda eða
aðra aðila ef um vanefndir seljanda er að ræða og nauðsynlegt er að semja við annan aðila um að
uppfylla samningsskyldur. Kaupandi áskilur sér rétt til að heimila breytta aðild að samningnum
án nýs útboðs ef seljandi verður gjaldþrota.

Ef lagabreytingar eða tækninýjungar kalla á breytingar á umsaminni vöru, þjónustu eða
verkframkvæmd, er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samningi á samningstíma innan
marka 90. gr. OIL. Sama máli gegnir ef ófyrirséðir tæknilegir örðugleikar hafa komið upp við
starfrækslu eða viðhald.

Samkvæmt a lið 1. mgr. 90. gr. OIL þarf að tiltaka með skýrum hætti umfang breytinga og hvers
eðlis þær geta orðið. Því rétt að hugsa fyrirfram og tilgreina í skilmálum:

Heimilt er að breyta samningi og rammasamningi án þess að hefja nýtt innkaupaferli í
eftirfarandi tilvikum: 
a. Þegar skilmálar um breytingar, án tillits til verðmætis þeirra, hafa komið fram með skýrum
hætti í endurskoðunarákvæðum samnings, þ.m.t. í ákvæðum um verðbreytingar og
valmöguleika. Slíkir skilmálar skulu kveða á um umfang og eðli mögulegra breytinga eða
valmöguleika og skilyrða fyrir þeim.

1.7.7 Framsal á réttindum og skyldum
Seljanda er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi þessum án skriflegs
samþykkis kaupanda.

Seljanda er óheimilt, án skriflegs samþykkis kaupanda, að fela öðrum aðila að ganga inn í eða
taka við skyldum í sinn stað, að hluta eða öllu leyti. Ef seljandi fær slíka heimild, breytast í engu
skyldur seljanda gagnvart kaupanda.

Kaupandi áskilur sér rétt, í samræmi við 90. gr. OIL, að heimila öðru fyrirtæki að ganga inn í stöðu
upphaflegs samningsaðila við framkvæmd samnings þessa í heild eða að hluta og skal þá nýr
samningsaðili uppfylla allar hæfiskröfur útboðsins.

Kaupandi áskilur sér rétt skv. 90. gr. OIL, þar sem við á, að taka sjálfur við skyldum aðalverktaka
gagnvart undirverktaka, geti aðalverktaki ekki staðið við skuldbindingar sínar.

1.7.8 Óviðráðanleg atvik ‐ Force Majeure
Hvorki seljandi né kaupandi verða krafðir um bætur ef óviðráðanleg atvik (force majeure) sem
hvorugum aðila verður um kennt svo sem styrjöld, eldsvoði, náttúruhamfarir, verkföll, verkbönn
eða annað þess háttar koma í veg fyrir efndir samnings þessa.

1.7.9 Ágreiningsmál
Málum sem kunna að rísa út af viðskiptum þeim sem útboð þetta nær til, skal vísa til Héraðsdóms
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Reykjavíkur

Málsaðilar skulu hittast á a.m.k. tveimur sáttafundum áður en ágreiningsmálum sem kunna að
rísa út af viðskiptum þeim sem útboð þetta nær til, er vísað til dómstóla. Samningsaðilar geta
ákveðið í sameiningu að nýta sér aðstoð hlutlauss sáttamiðlara. Beri sáttafundir ekki árangur,
skal vísa ágreiningi til Héraðsdóms Reykjavíkur.

1.8 Þarfalýsing
Í þessum kafla er fjallað um þarfalýsingu kaupanda.

 

1.8.1 Þarfalýsing
Eins og fram kemur í kafla 1.1 Almennar upplýsingar um útboðið þá lagði Bankasýsla ríkisins fram
tillögu til fjármála‐ og efnahagsráðherra um að selja eignarhluti í Íslandsbanka þar sem stefnt
yrði að skráningu þeirra á skipulegan verðbréfamarkað innanlands í kjölfar alþjóðlegs almenns
útboðs, sbr. lög nr. 155/2012. Þann 21. desember sl. lagði ráðherrann fram greinargerð til
fjárlaganefndar og efnhags‐ og viðskiptanefndar Alþingis ásamt því að óska eftir umsögn
Seðlabanka Íslands. Umsögn Seðlabanka Íslands barst þann 15. janúar sl. og umsagnir nefndanna
þann 20. janúar sl. Þann 29. janúar sl. tók ráðherra ákvörðun um að að hefja skuli sölumeðferð á
eignarhlutum í Íslandsabanka í samræmi við áðurnefnda greinargerð sem lögð var fyrir téðar
nefndir Alþingis.

Í samræmi við ákvörðun um að hefja sölumeðferðina var Bankasýslu ríkisins falið, í samráði við
ráðuneytið, að tryggja að útfærslur á útboðs‐ og úthlutunarskilmálum verði í samræmi við
eftirfarandi ábendingar sem fram koma í umsögnum nefndanna, eins og kostur er, og að færð
yrðu viðunandi rök fyrir því ef víkja þurfi frá þeim að verulegu leyti:

1. Að stuðlað verði að aukinni samkeppni á fjármálamarkaði.
2. Að lagður verði grunnur að dreifðu eignarhaldi og fjölbreytileika í eigendahópi

Íslandsbanka.
3. Að tryggt verði að tilboðsgjafar í hluti undir ákveðinni krónutölu (a.m.k. einni milljón

króna að
markaðsvirði) verði ekki fyrir skerðingu ef umframeftirspurn verður í útboðinu.

4. Að sett verði hámark á hlut hvers tilboðsgjafa, t.d. 2,5–3,0% af heildarhlutafé bankans.
5. Að sett verði lágmark og hámark á þann hlut í bankanum sem ríkið býður til kaups í

útboðinu, t.d. þannig að lágmark verði 25% og hámark 35%.

Einnig var Bankasýslu ríkisins falið að skoða hvort það samræmist markmiðum ríkisins um
hámörkun ábata af eignarhaldi og sölu á hlutum í Íslandsbanka að hann greiði út arð fyrir útboðið
umfram 3 ‐ 4 ma.kr. og ef það teldist ekki ráðlegt að færð yrðu viðunandi rök fyrir því.

Stofnunin og Íslandsbanki áætla að ráða sameiginlega lögfræðiráðgjafa í tengslum við alþjóðlegt
almennt útboð á eignarhlutum í bankanum.
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BR og Íslandsbanki áætlar að ráða í sameiningu tvo mismunandi lögfræðiráðgjafa:

a. Lögfræðiráðgjafa með sérþekkingu á íslenskum lögum varðandi almennt útboð og skráningu
hluta á skipulegan verðbréfamarkað og álitaefni tengdum þeim

b. Lögfræðiráðgjafa með sérþekkingu á erlendum/alþjóðlegum lögum er varða almennt
alþjóðlegt útboð og skráningu hluta á skipulegan verðbréfamarkað og álitaefnum tengdum þeim,
þ. á m. varðandi bandarísk lög.

BR og Íslandsbanki áætla að ráða, varðandi þann hluta sem fellur undir lög nr. 120/2016, fyrst
lögfræðiráðgjafa með sérþekkingu á íslenskum lögum og því næst lögfræðiráðgjafa með
sérþekkingu á erlendum/alþjóðlegum lögum, þ. á m. varðandi bandarísk lög. 

Sölumeðferð eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka vegna almenns útboðs hlutabréfa og skráningu
þeirra á skipulegan verðbréfamarkað er umfangsmikið verkefni sem krefst að lágmarki ráðgjafar
frá fjármálaráðgjöfum, söluráðgjöfum og lögfræðingum.

1.9 Tilboðsblað
Undirritaður hefur kynnt sér útboðslýsingu Ríkiskaupa og gerir eftirfarandi tilboð í samræmi við
það.

Tilboð skulu vera bindandi. Fyrirvari í tilboði um gildi tilboðs eða annað sem fram kemur í
útboðsskilmálum leiðir til þess að tilboð verður metið ógilt.

a. Tilboðsskrá/tilboðsblað
Viðhengi

 

Almennt útboð  

b. Bjóðandi staðfestir að hafa lesið og kynnt sér útboðslýsingu þessa og
samþykkir með tilboði sínu alla skilmála útboðsins.
Já/Nei. Já er krafist

Almennt útboð  

1.10 Skilgreiningar, orðskýringar og túlkun
BJÓÐANDI ‐ Fyrirtæki (verktaki, seljandi eða veitandi þjónustu) sem lagt hefur fram tilboð.

EES ‐ Evrópska efnahagssvæðið – þar með talið Ísland.

OIL ‐ Lög um opinber innkaup nr. 120/2016.

SKAL ‐ Í útboðslýsingu þessari merkir að tiltekið atriði eða krafa er ófrávíkjanleg, þ.e. bjóðandi
verður í tilboði sínu að uppfylla slíkt atriði eða kröfu til að tilboðið teljist gilt.

Athugasemdir birgja leyfðar
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SAMNINGUR – merkir þeir almennu og sérstöku skilmálar sem tilgreindir eru í kröfum kaupanda,
fyrirspurnir og svör á tilboðstíma, ásamt viðaukum sem tilgreindir eru í útboðslýsingu.

TendSign – Rafrænt útboðskerfi sem heldur um útboð og þar sem bjóðendur geta fengið
útboðsgögn afhent rafrænt. Tilboð eru lögð fram rafrænt í útboðskerfinu.

UMBOÐ ‐ Skriflegt skjal þar sem bjóðandi skipar annan einstakling sem umboðsmann hans eða
til að koma fram fyrir hans hönd og veitir umboðsmanni vald til að framkvæma ákveðnar
aðgerðir fyrir hans hönd svo sem að gera bindandi samning.

UNDIRRITAÐ ‐ merkir handskrifað eða rafræn undirskrift í gegnum rafræna undirritun.

VERKKAUPI/KAUPANDI – Stofnun, sveitarfélag eða annar opinber aðili skv. 3. gr. OIL sem kaupir í
kjölfar útboðsins.

VERKSALI/SELJANDI ‐ Bjóðandi sem samið er við að undangengnu útboði.

Visma – Þjónustuaðili hins rafræna útboðskerfis TendSign.

VÖRUFLOKKUR ‐ Ein eða fleiri vörutegundir sem skilgreindar í sérstakan hóp annað hvort
samkvæmt númerakerfi framleiðanda/seljanda eða alþjóðlegu númerakerfi.

VÖRUNÚMER ‐ Ein tiltekin vara sem tilgreind er með einkvæmu númeri annað hvort samkvæmt
númerakerfi framleiðanda/seljanda eða alþjóðlegu vörunúmerakerfi.

VÖRUTEGUND ‐ Eitt eða fleiri vörunúmer sem skilgreind eru í sérstakan hóp annað hvort
samkvæmt númerakerfi framleiðanda/seljanda eða alþjóðlegu númerakerfi.

ÞARF ‐ í útboðslýsingu þessari merkir að tiltekið atriði eða kröfu er bjóðanda heimilt að uppfylla í
mismiklum mæli með tilboði sínu. Hægt að taka slíkt atriði eða kröfu inn í matslíkan
útboðslýsingar og meta tilsvarandi tilboðsþátt bjóðanda til stiga eða einkunnar.

ÞÁTTTAKANDI – Fyrirtæki sem leitar eftir því eða hefur verið boðið að taka þátt í lokuðu útboði,
samkeppnisútboði, samningskaupum, samkeppnisviðræðum eða nýsköpunarsamstarfi.

ÞJÓNUSTUFLOKKUR ‐ Afmarkaðir þættir þjónustu sem eru teknir saman í hóp og boðnir út undir
einu heiti.

ÞJÓNUSTUÞÁTTUR ‐ Tiltekin þjónusta.

Ekki skal tekið tillit til fyrirsagna við túlkun á ákvæðum í skilmálum þessum.

Eintala skal einnig túlkuð sem fleirtala og öfugt þar sem samhengi krefst.

Sjá einnig orðskýringar í 2. gr. laga um opinber innkaup
(OIL). https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html
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