Viðskiptareglur Norðurþings
Við kaup á þjónustu og við almenna sölu eigna, véla og tækja skulu starfsmenn sveitarfélagsin
Norðurþings hafa eftirfarandi viðmiðunarreglu í huga:

A. Persónulegar aðstæður verksala eða bjóðenda kannaðar
Óheimilt er að gera samning við þann sem eftirfarandi á við um:
1.
2.
3.
4.

Hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í
skipulögðum brotasamtökum.
Sætir nauðasamningum, greiðslustöðvun eða er undir gjaldþrotaskiptum.
Er í vanskilum með opinber gjöld.
Er í vanskilum með eigin lífeyrissjóðsiðgjöld eða iðgjöld vegna starfsmanna.

Sveitarfélagið skal óska eftir því að þátttakendur eða bjóðendur leggi fram gögn um ofangreind atriði. Skilyrt er
að kanna viðskiptasögu bjóðenda, þ.e. eigenda og helstu stjórnenda, við mat á því hvort ofangreind skilyrði eigi
við. Leiði sú könnun í ljós að eigandi eða fyrirtæki hans hafi lent í greiðslu- eða gjaldþroti sbr. 47. gr. laga um
opinber innkaup, sl. fimm ár (gjaldþrot, nauðasamninga, greiðslustöðvun o.fl.) ber að vísa bjóðanda frá, enda
eigi í hlut sama rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur, í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, án
tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið stofnað að nýju.
Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningi sem eftirfarandi á við um:




Hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.
Hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram á.
Hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða hefur ekki lagt slíkar
upplýsingar fram.

B. Fjárhagsstaða og tæknileg geta bjóðenda.
Fjárhagsstaða sem og tæknileg geta bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar
gagnvart sveitarfélaginu. Miðað er við þann tímapunkt þegar tilboðum hefur verið skilað og þau eru metin, nema
um lokað útboð sé að ræða eða annað verði ákveðið.
Heimilt er að gera kröfur um jákvæða eiginfjárstöðu tilboðsgjafa í útboðum.
Þegar um er að ræða vörusamninga sem fela í sér ísetningu og uppsetningu, veitingu þjónustu og/eða
framkvæmd verks er heimilt að meta sérstaklega getu fyrirtækis til þess að veita þjónustuna, sjá um
uppsetninguna eða vinna verkið, einkum með hliðsjón af hæfni, skilvirkni, reynslu og áreiðanleika.
Fyrirtæki getur, eftir því sem við á og vegna gerðar tiltekins samnings, byggt á fjárhagslegri og/eða tæknilegri
getu annarra aðila án tillits til lagalegra tengsla fyrirtækisins við þessa aðila. Ef þetta er gert skal fyrirtæki sýna
kaupanda fram á að það muni hafa nauðsynlega fjármuni til ráðstöfunar og/eða aðgang að nauðsynlegri tækni,
t.d. með þeim hætti að hlutaðeigandi fyrirtæki stofni sameiginlega sérstakt félag í þessu skyni.
Í útboðsauglýsingu eða útboðsgögnum skal koma fram hvaða gagna er krafist um fjárhagsstöðu og tæknilega
getu bjóðenda. Ekki skal krefjast frekari gagna þessu til sönnunar en nauðsynlegt er með hliðsjón af eðli og
umfangi, mikilvægi eða ætlaðri notkun verks, þjónustu eða vöru. Ef bjóðandi er ófær um að leggja fram umbeðin
gögn er honum heimilt að sýna fram á getu sína með öðrum gögnum sem kaupandi metur fullnægjandi. (Styðjast
má við kröfur 49. og 50. gr. laga um opinber innkaup nr. 84/2007)

Óheimilt er að inna af hendi greiðslur til viðsemjenda vegna verks eða þjónustu fyrr en fullnægjandi
samningsefndatrygging liggur fyrir og samningur er frágenginn, í þeim tilfellum sem tryggingar er krafist.

C. Aðrar kröfur til seljenda
Við undirbúning innkaupa skal, í samræmi við þarfir kaupanda, ákveða hvaða kröfur eru gerðar til seljenda og til
vöru, þjónustu og verka. Taka skal tillit til verðs, gæða, umhverfisáhrifa og líftímakostnaðar eða annara þátta
sem hafa jákvæð áhrif á framtíðarrekstur sveitarfélagsins.
Sveitarfélaginu er heimilt að kveða á um sérstök skilyrði, einkum varðandi félagsleg og umhverfisleg atriði, sem
tengjast framkvæmd samnings, enda séu þessi skilyrði í samræmi við reglur EES-samningsins og hafi verið
tilgreind í útboðsauglýsingu eða útboðsskilmálum.
Sveitarfélagið getur krafist þess að gefið sé út vottorð af óháðum aðila til staðfestingar á því að fyrirtæki fullnægi
ákveðnum umhverfisstjórnunarstöðlum eða öðrum fyrirfram skilgreindum kröfum.

Samþykkt í bæjarráði, 14. mars 2013
Bergur Elías Ágústsson, bæjarstjóri.

