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Opinber innkaup hvað er það?

Markmið laga um opinber innkaup er að tryggja jafnræði fyrirtækja, 

stuðla að hagkvæmni í opinberum rekstri með virkri samkeppni og 

efla nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera á vörum, verkum 

og þjónustu. 



Nýsköpun í boði í öllum útboðsferlum

Lýsa þörfum en ekki kröfum.

Þessi innkaup innihalda þarfir. Þessar þarfir eru mótaðar sem eftirsótt áhrif eða 

niðurstöður, og þær uppfylla þörf okkar fyrir að aðgerð náist. Þú getur boðið upp á 

núverandi lausn, nýjan hátt eða kannski alveg nýja lausn sem ekki hefur verið 

notuð áður.



Fleiri innkaupaferlar en almennt útboð

Þegar innkaup fela í sér nýsköpun má alltaf fara í ferla sem leyfa samtal.

Samkeppnisútboð tilboð er grundvöllur áframhaldandi viðræðna. Hægt er að laga 

tilboð að þörfum kaupenda. Ekki má breyta lágmarkskröfum.

Samkeppnisviðræður hér má ræða öll atriði væntanlegs samnings við útvalda 

þátttakendur. 

Nýsköpunarsamstarf hér er verið að kaupa inn eitthvað sem ekki er til á markaði og 

samið er um þróun. Hægt að semja við marga og láta margar lausnir þróast samhliða



Hvað er nýsköpun í lögum um opinber 
innkaup?

Þróun nýrrar eða verulega bættrar vöru.

Þróun þjónustu eða ferlis, svo sem við framleiðsluferli, byggingarferli.

Þróun nýrrar markaðssetningaraðferða eða nýrra skipulagsaðferða í 

viðskiptaháttum.

Þróun á skipulagi vinnustaða eða ytri samskiptum, m.a. í þeim tilgangi að hjálpa til 

við að takast á við samfélagsleg verkefni eða styðja við áætlanir um sjálfbæran 

hagvöxt.



Er allt útboðsskylt?

Nei.

11. gr. Samningar sem sérstaklega eru undanskildir gildissviði laganna.

o. Rannsókn og þróun á þjónustu, að frátöldum samningum þar sem kaupendur 

bera allan kostnað af þjónustunni og hafa einkarétt á að njóta góðs af árangrinum 

í starfsemi sinni.

Slíkir rannsókna- og þjónustusamningar geta leitt til nýsköpunar og eru því 

undanþegnir þegar þeir gagnast fleiri kaupendum og fela í sér greiðslu á hluta 

kostnaðar við þjónustuna.



Þróa sérsniðna lausn Pre Commercial 
Procurement PCP

Kaup á prótótýpum.

Gerir opinberum aðilum kleift að stýra 

nýsköpun að þeirra raunverulegu 

þörfum.

Þetta er vannýtt í Evrópu og þess 

vegna eru fjármunir í boði í 

fjárfestingarsjóðum Evrópu Horizon 

2020 í sameiginleg verkefni opinberra 

aðila.

Meira um PCP

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement
https://www.rikiskaup.is/is/innkaup_og_utbod/innkaup-skref-fyrir-skref/nyskopun-og-opinber-innkaup


PCP Pre Commercial
Procurement eða þróun á 
prótótýpum



Dæmi um PCP á heilbrigðissviði

Danish robots save lives in the fight against 

the Corona virus

Preventing accidents and improving the 

efficiency in hospitals - Automated 

hospital bed mover

Cloud based services that meet the demands 

of large-scale scientific projects

Interoperable e-health solutions - Tackling 

diabetes and chronic pain management

Faster and most cost effective telemedicine 

based on smart trend analysis in patient data

Saving patient lives in intensive care - how 

PCP helps a start-up grow internationally

Meira um PCP

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/danish-disinfection-robots-save-lives-fight-against-corona-virus
https://www.youtube.com/watch?v=xLhxn9SOIL4
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/helix-nebula-science-cloud-pcp-wins-2019-outstanding-innovation-procurement-ict-award
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/gnomon-informatics-grows-thanks-decipher-pre-commercial-procurement
https://www.youtube.com/watch?v=U5vAcFt3K_s&t=15s
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/663945
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement


https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/danish-disinfection-robots-save-lives-
fight-against-corona-virus

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/danish-disinfection-robots-save-lives-fight-against-corona-virus






Nýsköpun er vísir að 
skatttekjum 
framtíðar 

Annað = útflutningur

lyfjafyrirtækjanna, 

rannsóknarþjónusta o.fl.



Lærdómsferli
Bókhaldsleg meðferð nýsköpunarverkefna Fjársýslan og Ríkisendurskoðun

Heilmiklir fjármunir í heilbrigðiskerfum nýtum þá sem best og horfum til nýrra 

lausna

Ekki allt tekst það er í lagi og lærdómsferli eru verðmæti

Spyrjum okkur af hverju. Er fyrirkomulagið byggt á bestu mögulegu lausn fyrir 30 

árum? Af hverjum gerum við þetta svona í dag? Opinberir aðilar mega hafa 

spurningar og þurfa ekki að hafa öll svörin líka.



Fjárfesting í umbótum og nýsköpun er 
fjárfesting í framtíðinni

COVID sýnir okkur nýsköpunar og umbreytingargetu ríkisins sérstaklega þegar 

einkamarkaður og hið opinbera vinnur þétt saman

Mikilvægt að hafa allar klær úti til að gera betur alltaf

Fjármunir eru takmarkaðir og því áríðandi að horfa til nýrra leiða 

Lögin styðja nýsköpun þarf að nýta sveigjanleikann og möguleikana til fulls

Leyfi til að prófa leyfi til að þróa byggjum ofan á framfarir


