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Varðar: Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup.

SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu leggjast alfarið á möti þeim breytingum á lögum um 
opinber innkaup sem felast í ofangreindu frumvarpi. Umræddar breytingartillögur eru illa 
ígrundaðar, engin greining hefur farið fram á áhrifum þess að gjörbylta núverandi innkaupakerfí, 
ekki liggja fyrir tölur um hugsanlegan spamað ef breytingar verða innleiddar, ekki liggur fyrir 
stafkrókur um hugsanlegt tjón sem leiða má af umræddum breytingum, um er að ræða óljósa 
heimild til Ríkiskaupa, og skilyrði fyrir að slík heimiid sé veitt eru óijós og ógegnsæ og standast 
ekki grunnreglur, sem gera verður til framsals á slíkri heimild til ríkisstofnunar.

• I greinargerð með frumvarpinu er fjalíað um hið mikla hagræði af sameiginlegum 
útboðum. Hér þarf þó að huga að ýmsu. Eiginleikar núgildandi innkaupakerfis 
Evrópuríkja felast í því:

o að innlendir aðilar hvers ríkis geti með gegnsæjum hætti gert tilboð í öll opinber 
kaup á vörum og þjónustu,

o og að öll útboð yfir tilteknu hámarki (viðmið) verði að auglýsa á hinu evrópska 
efnahagssvæði. í siðara tilvikinu felast vissulega hagræðingartækifæri fyrir þá 
sem geta boðið lægra verð vegna meira magns. Á þessu byggir 
hagræðingartækifæri innan hins evrópska efnahagssvæðis. Hér giidir það 
sjónarmið að útboð fer fram í því landi þar sem þjónusta/vörur eru keyptar frá -  
jafnvel þótt auglýsing birtist á erlendum vettvangi um tiltekið útboð.

Núverandi reglur ESB um málsmeðferð opinberra innkaupa gera þannig ekki ráð fyrir að 
innlendir kaupendur geti hlaupið skipulagslaust á milli landa þegar leitað er tilboða í 
kaup á vörum og þjönustu. Útboðsstaður er lykilatriði þótt augiýsing kynni að birtast 
víða og gefa fleirum tækifæri til að taka þátt í útboði.

Þannig hefur framkvæmd innkaupa ekki verið sú að kaupandi í ríki B (s.s. Bretlandi) 
stökkvi inní útboðsferli í ríki G (s.s. Grikklandi). Þar með væri raunverulega verið að 
innleiða „tæknilega hindrun“ þar sem innlendir aðilar (frá ríki B) væru miklu ven' settir 
en þeir erlendu (í ríki G) -  eðli málsins samkvæmt. í því ljósi má spyrja hvaðan 
fyrirmyndin að þessu frumvarpi komi.

* I frumvarpinu segir að „gert er ráð fyrir að hin miðlæga innkaupastofnun óski fyrirfram 
eftir heimild til að bjóða út í öðru ríki með rökstuddri beiðni“.

Ekkert kemur fram í frumvarpinu hvaða rökstuðning leggja þurfi fram, hvaða sjónarmiða þurfí 
að gæta né hvað geti komið í veg fyrir að slík heimild verði veitt. Þá er afar sérstakt að flókið
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heimildarferli sé innleitt í kerfi sem á einmitt að vera opið oggegnsætt. Hagsmunaaðilar hafa 
undanfaraar vikur og mánuði unnið með Ríkiskaupum til þess að bæta framkvæmd opinberra 
útboða á Islandi og hefur nokkur árangur náðst. Hins vegar er nógu erfitt að bæta okkar 
umfangslitla kerfí með tilliti til forms og efnis þótt ekki sé opnuð leið fyrir íslenska aðila til að 
hlaupa með útboð til fjarlægra landa.

Fráleitt er að ætla að nægilegt sé að ”stofnunin rökstyðji að innkaupareglur EES hafí 
verið innleiddar í víðkomandi ríki og að innkaup erlendis þjóni með einhverjum hætti 
markmiðum opinberra innkaupa (t.d. hagkvæmni/og eða virkri samkeppni) eða Öðrum 
lögmætum sjónarmiðum”.

I fyrsta lagi sætir í raun furðu að taka þurfí fram að innkaupareglur EES gildi í 
„viðkomandi ríki”. En ekki hvað? I öðru lagi er orðalag tilvitnunarinnar einstaklega 
óskýrt („þjóni með einhverjum hætti markmiðum opinberra innkaupa). Þetta leiðir til 
þess að um ólögmætt framsai valdheimilda er að ræða til miðlægrar innkaupastofnunar.

I þriðja lagi er nánast broslegt að tekið sé fram í ofangreindri tilvitnun að markmið með 
útboði í erlendu ríki verði að tengjast hagkvæmni þar sem enginn veit fyrr en útboði er 
lokið hver hagkvæmni tilboða er, í greinargerð með frumvarpinu er sérstaklega tekið 
fram að “hvert prósent í lækkuðu innkaupsverði gæti þannig skilað 100 m. kr lækkun 
útgjalda hjá því ráðuneyti.”

Slíkir útreikningar standast enga skoðun. Við hagkvæmnisútreikninga ber að líta til 
íjölmargra þátta og þar með hvaða kostnaður og óhagræði hlýst af breytingum á gildandi 
kerfí. Ljóst er að ekkert slíkt mat hefur verið framkvæmt og fyrrgreindar tölur því 
ómarktækar.

• Réttur og hagsmunir innlendra tilboðsgjafa eru greinilega ekki í fyrirrúmi sem þó hafa 
byggt upp starfsemi sína hérlendis til margra ára og fjárfest í rekstri sem nemur 
milljörðum, s.s. lyijafyrirtæki. Að því er lyfjamarkaðinn varðar þá verða íslensk 
lyfjafyrirtæki að uppfylla ströng langaskilyrði til að mega starfa við lyfjadreifingu. Með 
aðgerð sem þessari er verið að rýra grundvölí þessara fyrirtækja verulega og þess því 
ekki að vænta að þau geti haldið uppi sama þjónustustigi og áður. Umfang innflutnings er 
gríðarlegt og hvergi í umsögn með frumvarpinu er tekið á því hver muni taka að sér að 
flytja vörur til landsins, bera ábyrgð á farmi, skipulag lagers, húsnæði sem notað verður, 
eðli ábyrgða o.fl. Þá er illskiljanlegt hvernig Ríkiskaup geti séð fyrir öllu þessu nema að 
Ríkiskaup verði Innflutningsstofnun ríkisins að auki.

• Kæruheimildir núgildandi laga verða marklausar og þar með er réítarstaða innlendra 
aðila fyrir borð borin.

• Aukinn kostnaður hlýst af fyrirhuguðum breytingum þar sem seljandi þarf að þýða ótal 
gögn yfir á íslensku og kallar það á mikil útgjöld.

Ef upp kemur ágreiningur þarf væntanlega að ráða erlenda sérfræðinga/Iögfræðinga sem 
almennt eru mun dýrari en á íslandi.
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Frestir í erlendum útboðum þurfa að vera mjög langir svo tími sé nægur til að láta útbúa 
gögn og þýða.

• Auglýsing um útboð þyrfti að birtast á heimasíðu Ríkiskaupa með öllum tiltækum 
upplýsingum, skýringum og leiðbeiningum. Hvergi kemur fram hvernig að þessu verður 
staðið.

• Líklegt er að oft verði um að ræða afar umfangsmikii innkaup og ekki ólíklegt að ekkert 
eitt íslenskt fyrirtæki geti sinnt því umfangi. Þá þarf að vera ljóst hvernig samstarfi með 
samkeppnisaðila mætti vera háttað, sbr. að lögin heimiía fyrirtækjum að gera saman 
tiiboð. Hvergi er minnst á slík sjónamiið í athugasemdum með ofangreindu frumvarpi.

• í lok umsagnar við frumvarpið kemur fram að „þótt um lögmæti innkaupa fari samkvæmt 
lögum annars ríkis er ekki útilokað að unnt sé að hafa upp kröfu fyrir íslenskum 
dómstólum um bætur úr hendi íslensks kaupanda.“

Ljóst er að ofangreind tilvitnun hefur litla þýðingu. Innlendur kaupandi mun eiga í 
erfiðleikum með að afla sér ýmissa upplýsinga um framkvæmd útboðs tii að verja sinn 
rétt svo sem m.t.t. forsendna við val, gæðaviðmið sem fram fer erlendis, frávik frá 
gæðamiðum sem rökstyðja má með ýmsum hætti og markast af erlendri hefð, og umfram 
allt standa í lögfræðilegri baráttu við islenskan kaupanda (t.d. Ríkiskaup) sem vísar 
einfaldíega til erlends aðila.

Oft hefur reynst erfitt fyrir íslenska tilboðsgjafa að afla sér upplýsinga um val tiiboða og 
meta hvort rökstuðningur kaupanda er málefnalegur. Nú verður ennfremur allt efni á 
erlendu tungumáii og í gegnum erlenda aðila sem ekki verður ávalit auðvelt að hafa 
samband við. Fer hér ekki mikið fyrir íslenskri réttarvernd.

Þá skal bent á að íslensk stjórnsýsiuiög verða nánast markiaus í þeim tilvikum þegar 
Ríkiskaup ákveður að ganga inn í erient útboð. Er fullkomlega óásættanlegt að slík þróun 
verði.

Síðast en ekki síst leiðir umrætt frumvarp til þess að atvinna flyst úr landi á 
umbrotatímum í íslensku efnahagslífí. Þau fyrirtæki sem ná að starfa áfram verða 
ennfremur fyrir miklu tekjutapi. Áhyggjur þessu tengdu eru ekki ræddar einu orði í 
athugasemdum með frumvarpi til breytinga á lögum um opinber Ínnkaup.

SVÞ leggur áherslu á að fá tækfæri til að koma á fund nefndarinnar til þess að gera nánar 
grein fyrir sjónarmiðum sínum til þessa frumvarps.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

/  / ' ' /
TVndré's Magnússon, framkvæmdastj ón . '
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