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1

Gildissvið – Skilgreiningar

1.1

Gildissvið

1.1.1 Skilmálarnir gilda um útboð verka, sbr. gr. 1.2.13,
og um samninga um verk er þau hafa verið boðin út.
Þeir gilda einnig um samninga um verk án útboðs, eftir
því sem við getur átt.
1.1.2 Skilmálunum má beita, eftir því sem við getur átt,
um útboð og samninga um smíði byggingarhluta.
1.1.3 Þegar undirverktaki leysir af hendi hluta þess
verks, sem aðalverktakinn hefur tekið að sér fyrir verk
kaupa, eiga skilmálarnir á sama hátt við um samskipti
aðal- og undirverktaka, nema um annað hafi verið samið
milli aðal- og undirverktakans. Gildi ákvæði staðalsins
um samningssamband aðal- og undirverktaka, gilda
ákvæði um verkkaupa þá um aðalverktakann, en ákvæði
verktaka um undirverktakann.

1.2

Skilgreiningar

Í staðli þessum gilda eftirfarandi skilgreiningar:

1.2.10 lokað útboð: Útboð þegar einungis tilteknum
aðilum er gefinn kostur á að gera tilboð.
1.2.11 umsjónarmaður: Sérstakur fulltrúi verkkaupa
sem hefur umsjón með verki fyrir hans hönd.
1.2.12 undirverktaki: Sá sem með samningi við aðal
verktaka tekur að sér sem verktaki að vinna hluta af verki
sem samningur aðalverktaka og verkkaupa tekur til.
1.2.13 útboð: Það að verkkaupi leitar skriflegra, bindandi
tilboða í framkvæmd verks frá fleiri en einum aðila sam
kvæmt sömu upplýsingum og innan sama frests.
1.2.14 verk: Mannvirkjagerð, hverrar tegundar sem er,
hvort sem er verkstæðisvinna, nýsmíði, viðhald, við
gerðir eða endurbætur.
1.2.15 verkáætlun: Áætlun um framvindu verks sem að
lágmarki inniheldur tímasetningar og samhengi verk
þátta þess en getur einnig innihaldið áætlun um aðföng
og greiðsluflæði.
1.2.16 verklokaúttekt: Þegar verki í heild sinni eða að
hluta er lokið og tekið út af samningsaðilum.

1.2.1 aðalverktaki: Verktaki sem felur öðrum verktök
um, einum eða fleiri, að framkvæma hluta verks sem
hann hefur tekið að sér.

1.2.17 verkkaupi: Sá sem lætur vinna verk, með eða án
undangengins útboðs.

1.2.2 almennt útboð: Útboð þegar ótilteknum fjölda er
með auglýsingu gefinn kostur á að gera tilboð.

1.2.18 verktaki: Sá sem með verksamningi tekur að sér
að vinna verk.

1.2.3 alútboð: Útboð þegar tilboða er leitað í hönnun
og framkvæmd verks samkvæmt forsögn.

1.2.19 viðbótarverk: Þau verk eða verkþættir sem verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, og ekki lá fyrir
ákvörðun á útboðsstigi um að framkvæma og ekki er
nauðsynlegt að framkvæma til þess að unnt sé að ljúka
við verksamning.
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1.2.4 alverktaki: Verktaki sem tekur að sér að hanna og
framkvæma verk samkvæmt alútboði, sjá gr. 1.2.3.
1.2.5 aukaverk: Þau verk eða verkþættir sem óhjákvæmi
legt er að framkvæma til að unnt sé að ljúka verk
samningi en ekki er getið um í verklýsingu og/eða magn
töluskrá.
1.2.6 bjóðandi: Sá sem gerir tilboð í verk sem hefur
verið boðið út.
1.2.7 forsögn: Lýsing er greinir staðsetningu mann
virkis, fyrirhugaða notkun þess og kröfur um efnisval,
gæði, útlit og annað er máli skiptir.
1.2.8 forval: Val verktaka fyrir lokað útboð eftir að
ótilteknum fjölda er með auglýsingu gefinn kostur á að
sækja um að gera tilboð.
1.2.9 frávikstilboð: Tilboð sem leysir þarfir kaupandans
á annan hátt en gert er ráð fyrir í tæknilegri lýsingu út
boðsgagna og uppfyllir jafnframt lágmarkskröfur þeirra.

1.2.20 yfirstjórnandi: Sérstakur fulltrúi verktaka sem
hefur umsjón með verki fyrir hans hönd.

2

Útboð og tilboð

2.1

Auglýsing um útboð

2.1.1 Almennt útboð skal auglýsa í blöðum, á rafrænum
útboðsvettvangi, eða með öðrum almennum hætti með
útbreiðslu á landsvísu. Í auglýsingu skal tilgreina nafn
verkkaupa, hvert verkið er og stærð þess með einni eða
fleiri kennitölum (m2 húss o.s.frv.), hvar og hvenær út
boðsgögn eru til sýnis eða verða afhent, hvort greiðslu
eða skilatryggingar er krafist fyrir þau og þá hverrar,
skilafrest tilboðs, skilafrest verks og annað það sem ætla
má að ráði því hverjir kynni sér útboðsgögn nánar.
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