
Tegund innkaupaferlis

Tímafrestir - 

Innlendar 

viðmiðunar-

fjárhæðir

Tímafrestir -                               

Yfir EES mörkum

Möguleikar fyrir opinbera 

aðila sem eru ekki á 

vegum ríkis

Rafræn tilboð skv. 22. 

gr. OIL

Brýn nauðsyn krefst 

hraðútboðs

Forauglýsing  skv. 54. gr. 

minnst 35 d. áður og mest 

12 mán. f. birtingu

Tilboðsfrestur
15 dagar (10 dagar ef 

tilboð er rafrænt)

35 dagar (30 dagar 

ef tilboð er rafrænt)

5 daga stytting 

tilboðsfrests

Frestur styttur í  7 d. 

innanlands og 15 daga á 

EES

Tilboðsfrestur á EES styttur í 15 

daga.

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar ef 

beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 daga 

á EES

Tilboðsfrestur 10 dagar
30 dagar (25 dagar 

ef tilboð eru rafræn)

Semja má um tilboðsfresti við 

bjóðendur – ef ekki  þá 

lágmarksfrestur 10 dagar.

5 daga stytting 

tilboðsfrests á EES

Frestur að lágmarki 7 

dagar innanlands og 10 

dagar á EES

Tilboðsfrestur á EES styttur í 10 

daga.

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar ef 

beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 daga 

á EES

Tilboðsfrestur 10 dagar
30 dagar (25 dagar 

ef tilboð eru rafræn)

Semja má um tilboðsfresti við 

bjóðendur – ef ekki  þá 

lágmarksfrestur 10 dagar.

5 daga stytting 

tilboðsfrests á EES

Frestur að lágmarki 7 

dagar innanlands og 10 

dagar á EES

Tilboðsfrestur á EES styttur í 10 

daga.

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar ef 

beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 daga 

á EES

Tilboðsfrestur - -

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Frestur til þátttökubeiðni
15 dagar (10 dagar ef 

beiðni er rafræn)
30 dagar

5 daga stytting 

tilkynningafrests 

innanlands

Frestur styttur í 15 daga 

á EES

Tilboðsfrestur 10 dagar
30 dagar (25 dagar 

ef tilboð eru rafræn)

Semja má um tilboðsfresti við 

bjóðendur – ef ekki  þá 

lágmarksfrestur 10 dagar.

5 daga stytting 

tilboðsfrests á EES

Frestur að lágmarki 7 

dagar innanlands og 10 

dagar á EES

Tilboðsfrestur á EES styttur í 10 

daga.

Biðtími 5 dagar 10 dagar

Almennt opið útboð 

Lokað útboð 

Samkeppnisútboð 

Samkeppnisviðræður 

Nýsköpunarsamstarf


