
Til borgarráðs

Reykjavík, 17. maí 2016

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um opinber innkaup (heildarlög, EES-reglur), 664. 
mál.

Vísað er til tölvupósts dags. 10. maí sl. þar sem ofangreint frumvarp var sent 
fjármálaskrifstofu og borgarlögmanni til umsagnar. Akveðið var að gera eina sameiginlega 
umsögn til borðarráðs og leggja til að borgarráð gerði hana að sinni. Við undirbúning 
umsagnar þessarar hefur að einhverju leyti verið horft til tilskipunar þeirrar sem innleiða á 
með frumvarpinu og reynt að sjá fyrir hvaða áhrif þær breytingar, sem lagðar em til í 
umræddum drögum, myndu hafa á framkvæmd innkaupa hjá Reykjavíkurborg. I ljósi þess 
hve verkefnið í heild sinni er umfangsmikið er þó rétt að Reykjavíkurborg áskili sér rétt til að 
koma að frekari athugasemdum á síðari stigum.

Almennt
Tilgangur frumvarpsins er aðallega að innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
2014/24/EB um innkaup opinberra aðila á vörum, verkum og þjónustu (Directive on Public 
Procurement) sem kemur í stað núgildandi tilskipunar nr. 2004/18/EB um sama efni. Helstu 
markmið tilskipunarinnar eru að auka sveigjanleika í opinberum innkaupum og áherslur á 
umhverfís- og félagslegaþætti ásamt því að auka áherslur á rafrænar aðferðir við framkvæmd 
innkaupa. Ekki eru gerðar athugasemdir við þau atríði frumvarpsins sem snúa beint að 
innleiðingu tilskipunarinnar. Hins vegar er hér eindregið lagst gegn þeim tillögum 
frumvarpsins sem snúa að sveitarfélögum og leiða ekki af umræddri tilskipun. Er þar helst að 
nefna ákvæði nýrrar 23. gr. sem felur í sér töluverðar breytingar á gildissviði innlendra 
viðmiðunaríj árhæða.

Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við þær íþyngjandi lagabreytingar sem frumvarpið leggur 
til umfram þá skyldu sem mælt er fyrir um i tilskipuninni. Valcin er sérstök athygli á að það 
nýmæli sem fram kemur í 23. gr. fíumvarpsins, þess efnis að öll innkaup sveitarfélaga og 
stofnana þeirra undir evrópskum viðmiðunarfjárhæðum skuli boðin út í samræmi við 
fyrirmæli laganna, varðar hagsmuni Reykjavíkurborgar og fyrirtæki hennar miklu. Harmað er 
að fjármálaráðuneytið hafí ekki unnið umrædda tillögu í meiri sátt og samvinnu við 
sveitarfélagið en Reykjavíkurborg er stærsti einstaki opinberi kaupandinn á eftir ríkinu. Þá 
hefur kostnaðarmat hvorki verið framkvæmt né virðist það fyrirhugað.

Hér á eftir verða helstu sjónarmið reifuð nánar ásamt athugasemdum varðandi einstakar 
greinar frumvarpsdragana.

Útboðsskylda er fyrir hendi í innkaupareglum sveitarfélaga
Hjá Reykjavíkurborg hefur til langs tíma verið lagður mikill metnaður í að framkvæma 
opinber innkaup af fagmennsku og í samræmi við lög og reglur á sviði opinberra innkaupa. 
Hefur sú vinna skilað sér í hlutfallslega fámn kærum miðað við að Reykjavíkurborg er stærsti 
einstaki opinberi kaupandinn fyrir utan ríkið. Sérstakar innkaupareglur Reykjavíkurborgar 
hafa verið í gildi um langt árabil og hafa þær styrkt sérstaklega gagnsæi og samkeppni í 
opinberum innkaupum hjá Reykjavíkurborg en í þeim reglum er m.a. mælt fyrir um 
útboðsskyldu innkaupa undir erlendum viðmiðunai'fjárhæðum gildandi laga um opinber 
innkaup nr. 84/2007.
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í fyrsta málslið 1. mgr. 23. gr. frumvarpsins er nánar kveðið á um útboðsskylduna með 
svohljóðandi hætti: „ Öll innkaup opinberra aðila á vörum ogþjónustu yfir 15.500.000 kr. og 
verkum yfir 49.000.000 kr. skal bjóða út og gera í samrœmi við þau innkaupaferli sem nánar 
er kveðið á um í IV. kafla. “ Telja verður að sú aðferðafræði sem lögð er til í frumvarpinu, þ.e. 
að mæla fyrir um að öll innkaup sveitarfélaga yfír svo lágum fj árhæðum séu útboðsskyld og 
að þau skuli fylgja ölium hinum ströngu málsmeðferðarreglum laganna, sé alvaiieg aðför að 
sjálfstæði sveitarfélaga sem ekki sé á neinum haldbæram rökum byggð. Vísað er til þess að 
Reykjavíkurborg er nú þegar skylt skv. gildandi lögum um opinber innkaup að kaupa inn 
samkvæmt innkaupareglum þeim sem sveitarfélagið hefur sett sér. Sammerkt með 
innkaupareglum sveitarfélaga er að þær mæla fyrir um útboðsskyldu og málsmeðferð 
opinberra innkaupa sveitarfélaga og byggjast á sömu sjónanniðum um jafnræði, gagnsæi og 
samkeppni eins og lög um opinber innkaup. Engin úttekt hefur leitt í ljós misbrest á því 
fyrirkomulagi og engin dómsmál hafa risið vegna meintra óeðlilegra innkaupahátta 
sveitarfélaga svo vitað sé. Verður því ekki séð að einhverjar aðstæður krefjist þess að komið 
verði á svo kostnaðarsömum íagabreytingum sem 23. gr. framvarpsins felur í sér.

Bent er á að frá því að tilskipanir Evrópusambandsins á sviði opinberra imikaupa voru fyrst 
innleiddar í íslenska löggjöf hefur það fyrirkomulag verið við lýði að innkaup sveitarfélaga 
undir evrópuviðmiðunum hafa verið undanskilin ströngum málsmeðferðarreglum laganna sem 
og inngripsheimildum kærunefndar útboðsmála. Etafa helstu röksemdir fyrir því fyrirkomulagi 
verið margsinnis reifaðar í lögskýringargögnum sem og umsögnum sveitarfélaga og samtaka 
þeirra til ráðuneytis og Alþingis.

Áréttað er að engin ný tilvik eða aðstæður hafa verið nefnd sem röksemdir fyrir breytingum á 
gildandi fyrirkomulagi á imxkaupum sveitarfélaga og stofnana þeirra. Liggja engar nýjar 
kannanir eða nýjar upplýsingar umræddri tillögu til grundvallar. Bent er á að sú röksemd sem 
fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu þess efnis að tillagan sé til samræmis við það 
sem almennt gengur og gerist á Norðurlöndum er villandi. Á hinum Norðurlöndunum hefur 
verið íjallað um innkaup sveitarfélaga með mismunandi hætti í löggjöf einstakra landa og 
hefur það ekki verið skoðað til hlítar hvaða aðferðir verða taldar hafa mælst best fyrir. Hins 
vegar hafa sveitarfélög, að minnsta kosti í Noregi og Danmörku, lengi mótmælt allt of lágum 
viðmiðunarfjárhæðum fyrir lögboðinni útboðsskyldu og þeim afar umfangsmikla 
kostnaðarauka sem það fyrirkomulag hefur haft í för með sér fyrir sveitarfélög. Þá er bent á að 
ýmsar undantekningar er að fínna í löggjöf annarra Norðurlanda til handa sveitarfélögum sem 
ekki er að fínna í umræddu frumvarpi.

Athygli er vakin á að öll innkaup Reykjavíkurborgar fara fram samkvæmt innkaupareglum 
sem birtar eru á heimasíðu sveitarfélagsins. Reglurnar era að mjög mörgu leyti þær sömu og 
er að fmna í gildandi lögum um opinber innakup með fáum einföldum en mikilvægum 
undantekningum eins og varðandi biðtímai'eglu og framhaldskaup. Afar nauðsynlegt er rekstri 
sveitarfélagsins að hafa svigrúm til að geta brugðist hratt við efnahagslegum breytingum og 
þeim skamma ffamkvæmdatíma sem verklegum framkvæmdum í íbúðabyggð er almennt 
markaður. Staðreyndin er sú að innkaup Reykjavíkurborgar eru mikilvægt hagstjómartæki 
og stór þáttur í fjárhagslegri sjálfstjóm þess. Reykjavíkurborg hefur í gegnum tíðina náð ffam 
margvíslegri hagræðingu í gegnum innkaup sín og er með öllu ófyrirséð hvaða afleiðingar 
breytt fyrirkomulag á gildissviði nýrrar löggjafar um opinber innkaup hefði fyrir efnahag 
sveitarfélagsins.

Þá skal á það bent að sú röksemd sem fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu um III. 
kafla þess efnis að mikilvægt teljist að „ ...almenningur og fyrirtœki á hinum almenna 
markaði getið gengið að því að sömu reglur gildi um opinbera aðila þegar að kemur að 
opinberum innkaupum enda fara bæði ríki og sveitarfélög með flármuni skattgreiðenda. ", 
skiptir í raun litlu þegar litið er til raunverulegrar aðstöðu bjóðenda á markaði. Staðreyndin er
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sú að bjóðendur eru almennt vanir því að mismunandi regiur gildi um útboð mismunandi 
aðila. Er nærtækast að nefna að sömu bjóðendur á markaði, sem bjóða í samninga á vegum 
ríkis og sveitarfélaga, bjóða samhliða því annars vegar í útboð á verklegum framkvæmdum 
einkaaðila eftir reglum IST30 og laga um framkvæmd útboða nr. 65/1993 og hins vegar í 
útboð veitufyrirtækja eftir lögum og innkaupareglum sem um þá samningagerð gilda hverju 
sinni. Bjóðendur hafa mesta hagsmuni af því að fyrirhuguð samningagerð sé auglýst fyrirfram 
og ferlið fari fram á gagnsæjan hátt og verður að telja að innkaup sveitarfélaga fari svo fram í 
gildandi lagaumhverfi.

í þessu samhengi er einnig vert að geta þess að sá eðlismunur er á innkaupum ríkis og 
Reykjavíkurborgar að eftirlit með innkaupum sveitarfélagsins er viðvarandi og virkt niður í 
samninga að virði einnar milljónar króna. Eftirlitsheimildir sveitarfélagsins eru ítarlegar og 
innbyggðar í innkaupareglur og allt verklag við innkaup. Fyrirkomulagið leiðir til þess að 
mikil fylgni er við regluverk það sem gildir um opinber innkaup sveitarfélagsins.

Lækkun á viðmiðunarfjárhæðum leiðir til verulega aukins kostnaðar
Ljóst er að verði frumvarpið óbreytt að lögum er um að ræða afar íþyngjandi lagabreytingar 
fyrir Reykjavíkurborg sem leiða mun til verulegs kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið. 
Mikilvægt er í þessu samhengi að hafa í huga þann grundvallar eðlismun sem er á innkaupum 
rikis og sveitarfélaga. Engin miðlæg innkaupastofnun annast almennt innkaup fyrir 
sveitarfélög né er þeim skylt að bera sig miðlægt að sínum innkaupum. Þannig er fyrirséð að 
kostnaður Reykjavíkurborgar við kaup á sérfræðiþjónustu vegna undirbúnings innkaupaferils 
myndi stóraukast verði tillagan um lækkun á útboðsskyldum samningum að lögum. Aætla má 
að einfalt útboð sem fara skal eftir öllum málsmeðferðan'eglum laga um opinber innkaup kosti 
að lágmarki um eina og hálfa milljón króna. Hvert ferli yi'ði þannig bæði kostnaðarsamt og 
þungt í vinnslu þrátt fyrir að verðmæti viðkomandi samningsins væri afar lágt. Þá er einnig 
fyrirséð að Reykjavíkurborg myndi þurfa að bæta við stöðugildum til að sinna auknum 
verkefnaþunga verði tillagan að lögum. Engar upplýsingar liggja fyrir um hversu marga 
samninga, yfir tillögum um innlendar viðmiðunarfjárhæðir, gæti verið að ræða en fjöldinn 
getur verið afar mismunandi milli ára.

í öllu falli er ljóst að afleiðingin verður að kostnaður Reykjavíkurborgar myndi aukast 
umtalsvert á undirbúnings- og framkvæmdastigi innkaupa. Vakin er sérstök athygli á að áætla 
má að heildarkostnaðarauki Reykjavíkurborgar myndi hlaupa á tugum milljóna á ári verði 
umrædd 23. gr. frumvarpsins óbreytt að lögum.

Biðtímareglan
Verði tillaga 23. gr. frumvarpsins að lögum myndi það auk framangreinds leiða til þess að 
Reykjavíkurborg yrði skylt, skv. 1. mgr. 86. gr. frumvarpsins, að bíða með að heija 
ffamkvæmd samnings í 5 daga eftir að ákvörðun hefur verið tekin um val á tilboði. 
Samkvæmt gildandi lögum og reglum er ekki skylda að bíða með að hefja framkvæmd 
samnings sem Reykjavíkurborg gerir undir evrópskum viðmiðunarfjárhæðum. Biðtímareglan 
yrði þannig í mörgum tilvikum verulega íþyngjandi fyrir Reykjavíkurborg sérstaklega vegna 
þess stutta framkvæmdatíma sem minni verkum er ætlaður. Staðreyndin er sú að flestum 
verklegum framkvæmdum sveitarfélaga er ætlaður skammur framkvæmdatími, bæði vegna 
veðurfarslegra aðstæðna á Islandi og einnig vegna hagsmuna íbúa og nærliggjandi þjónustu. 
Framkvæmdatíminn er þannig mikilvægur þáttur í áætlana- og tilboðsgerð og ekki 
réttlætanlegt að bíða svo lengi með að hefja framkvæmdir í þeim verkefnum. Þá er einnig bent 
á að verksamningar sæta sjaldnar kærum en aðrar tegundir samninga en löng hefð er fyrir 
útboðum á verksamningum.
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Valdheimildir kærunefndar vegna innkaupa sveitarfélaga, stofnana þeirra og samtaka
Varað er við þeirri viðamiklu breytingu frá gildandi lögum sem lögð er til í 5. mgr. 103. gr. 
frumvarpsins þess efnis að innkaup sveitarfélaga, stofnana þeirra og samtaka, undir 
evrópskum viðmiðunarfjárhæðum verði kæranleg til kærunefndar útboðsmála. Vakin er 
sérstök athygli á að afleiðingar slíkrar lagabreytingar hafa ekki verið skoðaðar til hlítar af 
ráðuneytinu við undirbúning tillögunnar og hefur engin raunveruleg samvinna átt sér stað við 
hlutaðaeigandi hagsmunaaðila í því ferli enda engar heildstæðar upplýsingar til um 
heildai'fjölda samninga þessara aðila. Fjöldi innkaupaferla hjá Reykjavíkurborg er mikill og 
má til hliðsjónar nefna sem dæmi að af 135 útboðum Reykjavfkurborgar árið 2015 voru 18 
yfir evrópskum viðmiðunarfj árhæðum. Verði útboðsskylda skv. lögum um opinber innkaup 
lækkuð svo mikið sem lagt er til í 1. mgr. 23. gr. frumvarpsins er enginn vafi á að kostnaður 
Reykjavíkurborgar við undirbúning innkaupaferla mun aukast verulega, svo sem að framan er 
rakið. Þá má einnig búast við að kostnaður sveitarfélagsins við að taka til vama í kærumálum 
myndi aukast til mikilla muna næði valdsvið kærunefndar til þessara verðmætaminni 
samninga. Þessu til stuðnings er bent á þróun mála í Danmörku en þar varð sú raunin að 
sérfræðikostnaður sveitarfélaga margfaldaðist vegna undirbúnings innkaupaferla og aukins 
kærufjölda þegar viðmiðunarfjárhæðir fyrir útboðsskyldu á innkaupum sveitarfélaga voru 
lækkaðar verulega. Aréttað er að í Danmörku er staðan sú að ekki allir samningar undir 
evrópskum viðmiðunarfjárhæðum eru kæranlegir til kærunefndar heldur aðeins þeir sem í 
felast svokallaðir milliríkjahagsmunir (e. cross-border interest).

I þessu samhengi er einnig rétt að árétta að framkvæmd verksamninga er bundin afar stuttum 
tímafrestum og getur stöðvun samningsgerðar leitt til þess að verk frestast til næsta árs með 
ófyrirséðu tjóni fyrir kaupendur sem og bjóðendur. Þá verður einnig að ljá máls á þeim langa 
málsmeðferðartíma sem kærumál taka almennt hjá kærunefnd útboðsmála og árétta að ekki er 
tryggt að kærunefnd útboðsmála hafi nauðsynlegt bolmagn til að afgreiða mál á þeim tíma 
sem minnstu tjóni veldur fyrir alla aðila.

Athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsdraga:

Um 23. gr. Viðmiðunarfjárhœðir: Vísað er til þess sem að frarnan er ítarlega rakið um 
ákvæðið og lagt til að 2. mgr. 19. gr. gildandi laga haldi efnislega gildi sínu að breyttu 
breytanda þegar tekið hefur verið tillit til nýrrar uppseíningar laganna. í þeim tilgangi er lagt 
til að 1. mgr. 23. gr. verði svohljóðandi:

011 innkaup ríkis, stofnana þess og annarra opinberra aðila á þeirra vegum, sbr. 2. 
mgr. 3. gr., á vörum og þjónustu yfir 15.500.000 kr. og verkum yfir 49.000.000 kr. 
skal bjóða út og gera í samræmi við þau innkaupaferli sem nánar er kveðið á um í 
IV. kafla. Hið sama gildir uin öll innkaup sveitarfélaga. stofnana þeirra og annarra 
opinberra aðila á þeirra vegum, sem ná viðmiðunarfjárhæðum á Evrópska 
efnahagssvæðinu. sbr. 4. mgr. Sveitaifélögum er að öðru leyti heimilt að beita 
lögum þessum í heild eða hluta við innkaup sín og skulu setja sér reglur þau. 
Viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa opinbena aðila á opinberum 
þjónustusamningum um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu skv. VIII. kafla 
skulu fara eftir 4. mgr.

Um 55. gr. Auglýsing útboða: Fyrst ber að nefna að fyrirsögn greinarinnar og efhislegt
innihald hennar fer ekki saman. Greinin ber heitið auglýsing útboða en samkvæmt fyrsta 
málslið eru öll innkaup yfir viðmiðunarfjárhæðum 23. gr. auglýsingarskyld óháð 
innkaupaaðferðum VI. kafla frumvarpsins. Ef tilgangurínn er að kveða einungis á um 
auglýsingaskyldu fyrir útboðin sjálf er lagt til að tilvísun til viðeigandi ákvæðis VI. kafla. Ef
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tilgangurinn er hins vegar að kveða á um aimenna auglýsingaskyldu óháð innkaupaaðferðum 
er lagt til að greinin beri heitið: Auglýsingaskylda.

Þá er bent á að tillaga í 1. mgr. um auglýsingaskyldu á sameiginlegum vettvangi sem ráðherra 
mælir fyrir um í reglugerð er ekki nægilega vel útfærð. Ástæða þess er aðallega sú að sá vefur 
sem vísað er til í greinargerð virkar í framkvæmd ekki sem skyldi. Vakin er sérstök athygli á 
að kaupendur munu án efa almennt birta auglýsingar um innkaupaferli sín á heimasíðu sinni. 
sbr. heimild í 2. ml. I. mgr. 55. gr. frumvarpsins, og eykur því skylda til að setja auglýsingu 
jafnframt á sameiginlegan vef hættu á að upplýsingar m.a. um afhendingu tilboða verði 
misvísandi með tilheyrandi ruglingi. Þessa stöðu mætti leysa með því að mæla fyrir um 
auglýsingaskyldu á vef hvers kaupanda en ráðuneytið gæti samhliða ákveðið að reka kerfi 
sem sækja myndi sjálfkrafa upplýsingar á heimasíður kaupenda. Fordæmi er fyrir því að ríkið 
sæki upplýsingar og miðli þeim á einum stað, sbr. Starfatorg.is. Það athugast að 
Reykjavíkurborg rekur vefsíðu þar sem allar nauðsynlegar upplýsingar um innkaupaferli eru 
birtar og getur ráðuneytið hæglega sótt þær hvenær sem er. Þannig eru allar umræddar 
upplýsingar nú þegar birtar og óþarfi að skylda Reykjavíkurborg með lögum til að nota og 
hugsanlega greiða sérstaklega fyrir þessa birtingu. í Ijósi alls framangreinds er lagt til að 1. 
mgr. ákvæðisins hljóði svo:

Öll innkaup opinberra aðila á vörum, þjónustu og verki yfir 
viðmiðunarfjárhæðum skv. 1. og 4. mgr. 23. gr. skulu auglýst rafrænt á heimasíöu 
kaupanda svo aðgengiiegt sé fyrir alla. Auk þess er heimilt að auglýsa hvers konar 
innkaup með áberandi hætti þannig að öll áhugasöm fyrirtæki geti tekið þátt í 
innkaupaferli, sbr. þó 39. gr. og 2. mgr. 54. gr. I útboðsauglýsingu skulu koma 
fram nægilega miklar upplýsingar til að fyrirtæki geti tekið afstöðu til þess hvort 
þau hyggjast taka þátt í innkaupaferli.

Um 5. mgr. 103. gr.: í samræmi við framangreinda tillögu um breytta 1. mgr. 23. gr. 
frumvarpsins er lagt til að valdsvið kærunefhdar útboðsmála verði áfram eins og það er skv. 
gildandi Iögum og 5. mgr. 103. gr. frumvarpsins verði því svohljóðandi:

Kærunefnd útboðsmála fjallar um lögmæti innkaupa þeirra opinberu aðila sem 
lögin taka til, sbr. 3. gr. Kærunefnd útboðsmála fjallar aðeins um lögmæti 
innkaupa sveitarfélaga, stofnana þeirra og samtaka að þvi marki sem þau eru yfir 
viðrniðunarljárhæöum skv. 4. mgr. 23. gr.

Lokaorð
Reykjavíkurborg hefur um áratugaskeið Iagt ríka áherslu á góð vinnubrögð í opinberum 
innkaupum og gott samstarf við alla aðila sem að þeirn koma. í því ljósi og alls þess sem að 
framan er rakið er lögð rík áhersla á að Alþingi samþykki ekki óígrundaðar tilíögur sem varða 
hagsmuni sveitarfélagsins svo miklu sem raun ber vitni. Lagt er til að Alþingi fallist á tillögur 
Reykjavíkurborgar um að halda gildandi fyrirkomulagi innkaupa sveitarfélaga í fyrirhuguðum 
lagabreytingum enda er ekki mælt fyrir um annað í þeirri tilskipun sem ráðgert er að leiða í 
lög.
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