MIÐLÆGIR RAMMASAMNINGAR
REYKJAVÍKURBORGAR

SÍÐAST UPPFÆRT 09.02.22
ÝTIÐ Á NAFN SAMNINGS TIL AÐ FÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ÞÁ AÐILA SEM ERU Í
UMRÆDDUM SAMNING .

➢ MATVÖRUR OG DRYKKIR
➢
➢
➢
➢
➢
➢

14676
15043
15002
14118
14415
14080

Alifuglakjöt
Kjöt og Kjötvörur
Sjávarfang
Grænmeti og ávextir
Drykkir, mat og þurrvara
Mötuneytisþjónusta fyrir Skóla- og frístundarsvið (nýr í vinnslu)

➢ TÖLVUR, ÝMIS TÆKI, RITFÖNG, SKRIFSTOFU- OG SKÓLAVÖRUR
➢ 14534 Tölvur og netbúnaður
➢ 14986 Ritföng og skrifstofuvörur

➢

ÞJÓNUSTA OG VIÐGERÐIR

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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14067
15119
15141
14564
14158
14396
15122

Túlka – og þýðingaþjónusta
Sorphirða
Ræsting í leikskólum
Hópbifreiðaþjónusta
Öryggisgæsla
Símaþjónusta og símtæki
Gagnatengingar

➢ REKSTUR, ÖRYGGI OG UMHVERFI
➢ 15229 Eldsneyti
➢ 15279 Tryggingar
➢ 14413 Eftirlit með slökkvitækjum og eldvarnarbúnaði
➢ 14074 Bifreiðar
➢ 14156 LED lampar fyrir götu- og stígalýsingu
➢ 13976 Endurskoðunarþjónusta

➢

HREINLÆTIS OG HEILSUVÖRUR , ELDHÚSVÖRUR REKSTRARVÖRUR OG RAFTÆKI

➢ 14736 Hreinlætispappír, ræstinga og hreinlætisefni, hreinsitæki og
áhöld, plastpokar o.fl.
➢ 14341 Klór
➢ 14342 Baðsápa
➢ 14726 Raftæki

➢ ALMENNAR UPPLÝSINGAR
➢ MIÐLÆGIR SAMNINGAR (RAMMASAMNINGAR )
Miðlægur samningur er samningur sem gerður er við einn eða fleiri birgja í kjölfar
útboðs eða fyrirspurnar, þegar ekki er ljóst fyrirfram hvert umfang
vörukaupa eða þjónustu er á samnings - tímabilinu.
Þeim tilmælum er beint til innkaupafólks Reykjavíkurborgar, að í tilvikum þar sem
birgjar í miðlægum samningum bjóða afslátt í vöruflokka sem ekki eru tilgreindir í
útboði eða á verðlistum, er æskilegt að þeim viðskiptum sé beint til þeirra
birgja sem bjóða slíka afslætti, og eru jafnframt í miðlægum samningi hjá
Reykjavíkurborg.
Innkaupaaðilum Reykjavíkurborgar er skylt að nýta gerða miðlæga samninga.
Nauðsynlegt er að kaupendur beri saman verð, þegar kemur að því að panta vöru
eða þjónustu, hæsti % afsláttur þýðir ekki alltaf lægsta verð.
Innkaupadeild vekur athygli á: Einingaverð / verðlistar eru trúnaðarupplýsingar
sem starfsmönnum Reykjavíkurborgar er óheimilt með öllu að áframsenda.
Ef ykkur vantar frekari upplýsingar varðandi samninga hafið samband við
Innkaupadeild í síma 411 1044 - netfang utbod@reykjavik.is
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