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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um opinber innkaup, 665. mál

SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu vísa til frumvarps til laga un opinber innkaup, 665. mál, 
sem er til umfjöllunar hjá fjárlaganefnd Alþingis. Umrætt frumvarp var ekki sent formlega til 
umsagnar SVÞ en þar sem samtökin veittu umsögn um drög að umræddu frumvarpi sem og að 
efni þess varðar verulega hagsmuni aðildarfyrirtækja samtakanna þá óska SVÞ eftir að koma á 
framfæri eftirfarandi umsögn um frumvarpið.

SVÞ telja að margt það sem lagt er til í fyrirliggjandi frumvarpi sé til bóta hvað varðar 
framkvæmd og fyrirkomulag opinberra innkaupa hér á landi. Þá fagna SVÞ því að frumvarpið 
leggur til þá breytingu að við opinber innkaup og útboð vegna þeirra verði framvegis unnt að 
byggja á víðtækari mati en eingöngu verði, s.s. gæði vöru og þarfir hverju sinni. Að mati SVÞ 
eru þessar tillögur, nái þær fram að ganga, til þess fallnar að tryggja að við opinber innkaup 
verði ekki eingöngu litið til verðs heldur einnig annarra málefnalegra sjónarmiða og mun því 
fela í sér að innkaup grundvallist á faglegri sjónarmiðum en einungis lægsta verði.

Þrátt fyrir að fagna mörgum þeim breytingum sem fram koma í frumvarpinu þá vilja SVÞ vekja 
sérstaka athygli á einni breytingu sem þar er lögð til og samtökin telja síst til bóta hvað varðar 
fyrirkomulag og framkvæmd opinberra innkaupa. Er um að ræða sambærilega athugasemd og 
samtökin gerðu við frumvarpsdrögin þegar það var til meðferðar hjá fjármála- og 
efnahagsráðuneyti. Nánar tiltekið er það sú tillaga að afnema svokallað samkeppnismat við 
útboð á Evrópska efnahagssvæðinu, sbr. 20. gr. frumvarpsins.

Í núgildandi lögum um opinber innkaup, þ.e. lög nr. 84/2007, er kveðið sérstaklega á um 
innkaup í öðru ríki Evrópska efnahagssvæðisins, sbr. 18. g. a. laganna. Samkvæmt núgildandi 
ákvæði er heimild þessari sett tiltekin skilyrði og þ.m.t. að í rökstuðningi fyrir beiðni 
innkaupastofnunar fyrir að beita þeirri heimild skuli liggja fyrir sérstakt samkeppnismat. Þá 
segir í ákvæðinu að við móttöku beiðni innkaupastofnunar skal fjármála- og efnahagsráðuneyti 
leita eftir staðfestingu Samkeppniseftirlitsins á samkeppnismati innkaupastofnunar og að 
staðfesti eftirlitið ekki samkeppnismat innkaupastofnunar fara innkaup ekki fram samkvæmt 
ákvæðinu.

Umrædd breyting kom inn í lögin um opinber innkaup árið 2011 með lögum nr. 56/2011, og þá 
lá m.a. fyrir umsögn Samkeppniseftirlitsins um þá breytingu, sbr. umsögn eftirlitsins frá 14. 
janúar 2011. Í vel rökstuddri umsögn Samkeppniseftirlitsins var niðurstaða eftirlitsins m.a. 
eftirfarandi:

„Með vísan til allsframangreinds telur Samkeppniseftirlitið nauðsynlegt að heimild 
fjármálaráðherra til miðlægrar innkaupastofnunar til að bjóða út innkaup erlendis 
verði settar mun þrengri skorður en gert er ráð fyrir í frumvarpinu og henni verði 
einungis beitt í sérstökum undantekningartilvikum að undangengnu ítarlegu mati á
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samkeppni og hagræði a f  innkaupunum. Í  þv í sambandi verði tekið tillit til alls 
kostnaðar við innkaup, geymslu og dreifingu. Ráðherra veitiþví aðeins heimild eftir 
að hin miðlæga innkaupastofnun hafiframkvæmtfyrrnefnt samkeppnismat, birtþað 
opinberlega og líkur séu á að útboð samkvæmt núgildandi lögum og reglum skili 
ekki þeim árangri sem að sé stefnt vegna samkeppnislegra aðstæðna á innlendum 
markaði.“

Að mati SVÞ eru þær athugasemdir sem fram kom í áðurnefndri umsögn Samkeppniseftirlitsins 
vel rökstuddar og málefnalegar og taka samtökin undir þau sjónarmið sem þar koma fram. 
Benda SVÞ sérstaklega á, eins og fram kemur í umræddri umsögn, að um er að ræða 
undantekningarreglu sem beri með hliðsjón af almennum lögskýringarreglum að túlka þröngt 
og því mikilvægt að viðhalda stífum kröfum sem um þá undantekningu gilda. Telja SVÞ því 
mikilvægt að til staðar sé í lögum um opinber innkaup tiltekin skilyrði hvað varðar heimild til 
innkaupa í öðru ríki Evrópska efnahagssvæðisins og þau skilyrði taki m.a. til áhrifa á innlendan 
samkeppnismarkað á því sviði sem leitað er útboða á. Að öðrum kosti, eins og fram kemur í 
umræddri umsögn Samkeppniseftirlitsins, er hætt við að slík innkaup kunni að leiða til 
óhagræðis bæði hvað varðar bæði kaupendur sem og innlenda hagsmunaaðila.

Eftir sem áður benda SVÞ að vandséð er af þeirri tilskipun Evrópska efnahagssvæðisins sem 
umrædd lög byggja á að unnt sé að skilyrða beitingu þessa ákvæðis um innkaup í öðru ríki 
svæðisins að fyrir liggi staðfesting Samkeppniseftirlitsins á samkeppnismati. Hins vegar felur 
þetta ekki í sér að útiloka beri að koma á slíku samkeppnismati eða að álit eða skoðun 
Samkeppniseftirlitsins liggi fyrir með einhverjum hætti svo lengi sem slíkt er ekki samþykki 
eða synjun eftirlitsins á umræddu mati, þ.e. að innkaup eru skilyrt slíku samþykki. Í ljósi þessa 
telja SVÞ mikilvægt að í umræddu frumvarpi til laga verði umrætt samkeppnismat ekki fellt út.

Að mati SVÞ er því mikilvægt að viðhalda umræddu samkeppnismati í lögum um opinber 
innkaup og telji ráðuneytið þörf á breytingum hvað það varðar þá er nærtækara að taka 
núgildandi ákvæði til nánari skoðunar með það að markmið að skýra nánar verklag hvað þá 
heimild varðar og beitingu þess í stað þess að afnema alfarið skyldu um að viðhafa 
samkeppnismat.

Í athugasemdum frumvarpsins segir að í frumvarpinu hafi verið komið til móts við þær 
athugasemdir sem fjármála- og efnahagsráðuneytinu bárust hvað varðar umrætt ákvæði. Hins 
er það engum vafa undirorpið að með umræddri 20. gr. frumvarpsins er verið að afnema skyldu 
innkaupastofnunar til að láta fara fram samkeppnismat. Þess í stað er látið nægja að 
innkaupastofnun tilkynni Samkeppniseftirlitinu um fyrirhuguð innkaup ásamt rökstuðningi 
fyrir beitingu heimildarinnar. Er það skoðun SVÞ að slík tilkynningarskylda hefur ekkert vægi 
og er veruleg breyting frá því fyrirkomulagi sem núgildandi lög um opinber innkaup fela í sér. 
SVÞ telja þetta ákvæði með öllu ófullnægjandi enda er í engu tilgreint í hverju rökstuðningurinn 
skuli fólginn. Leggja SVÞ því til að heimildin verði einungis veitt fallist Samkeppnisstofnun á 
rökstuðninginn.

Í ljósi þessa leggjast SVÞ alfarið gegn þeirri tillögu sem fram kemur í 20. gr. fyrirliggjandi 
frumvarps um að afnema skyldu um samkeppnismat við útboð á Evrópska efnahagssvæðinu en 
mæla samtökin þess í stað til þess að ákvæðið verði endurskoðað með það að markmiði að 
viðhalda því samkeppnismati, sbr. framanritað.
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Er framangreindri athugasemd SVÞ hér með komið á framfæri við fjárlaganefnd Alþingis og 
gera samtökin að öðru leyti ekki frekari athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. Samtökin 
áskilja sér þó rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðari stigum og lýsa sig um 
leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af hálfu nefndarinnar.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Lárus M. K. Ólafsson, hdl.
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