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Útboð av grannskoðanini hjá Føroya Tele 
Við hesum verður grannskoðanin av Føroya Tele samtakinum boðin alment út. Talan er 
um grannskoðan av Føroya Tele og dótturfeløgunum tess. Tíðarskeiðið, ið útboðið fevnir 
um, er grannskoðan av roknskaparárinum 2016 til og við 2020, har 2016 verður sæð sum 
eitt royndarár. Føroya Tele er umfatað av ásetingini í § 19 stk. 3 um forboð fyri uppseting 
av ársroknskapi og hjálp til uppgerð av skattskyldugu inntøkuni. 
Útboðið umfatar: 

- Grannskoðan av ársroknskapi 
- KT grannskoðan 

 
Miðja verður eftir at velja ein veitara fyri alt samtakið. Føroya Tele tilskilar sær tó rættin til 
at velja ymsar veitarar til ymsu uppgávurnar, sum verða bodnar út. Í tann mun, at ein tilboðsgevari ikki hevur førleikar at loysa allar útbjóðaðu uppgávurnar, skal tilboðsgevarin 
vísa á loysnir, har samlaða uppgávan verður loyst.  

Útboðstilfar 
Útboðstilfar verður latið tilboðsgevarum í trúnaði og má bert nýtast í samband við hetta 
tilboðið. Tilboðsgevarar, eins og øll starvsfólk hjá tilboðsgevaranum, sum skulu arbeiða við tilfarinum, skulu skriva undir trúnaðaravtalu. Tey feløg, ið ynskja lata inn tilboð, verða 
biðin um at venda sær til Símun Skaalum, fíggjarstjóra á telefon 243104 ella á telduposti 
simun@ft.fo.  

Krøv til tilboð 
Tilboðið skal fevna um: 

- Eina almenna lýsing av grannskoðarafyritøkuni, har bygnaður og royndir verða 
lýstar 

- Nøvn og lýsing av lyklapersónum, sum verða knýtt at grannskoðanaruppgávuni 
- Kostnað, har útgreinað verður fyri: 

o árliga kostnaðin fyri grannskoðan av Føroya Tele og tess dótturfeløgum. 
Kostnaðurin skal vísast samlað fyri samtakið og fyri hvørt felag sær 

o árliga kostnaðin fyri KT-grannskoðanina av Føroya Tele (Telefonverkið, 
FT Samskifti, FT Net samlað) og Formula 

o tímaprísin fyri aðrar uppgávur, sum møguliga kunnu koma afturat árligu 
grannskoðanini 
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Vekting av tilboðnum 
Innkomnu tilboðini verða vektað eftir góðsku, prísi og arbeiðshátti.  

- Prísur vektar 50%, har mett verður um árliga prísin fyri grannskoðanina av 
hvørjum felagið sær, umframt tímaprísin á øðrum arbeiði 

- Góðska vektar 40%, har mett verður um førleikar og tilfeingi hjá felagnum og 
teirra starvsfólkum, sum vera knýtt at grannskoðanini av Føroya Tele 
samtakinum 

- Arbeiðsháttur vektar 10%, har mett verður um hvussu skynsamt og effektivt 
grannskoðanin kann gerast.  
 

Spurningar og freistir 
Útboðið er kunngjørt á Keypsportalinum fríggjadagin 6. mai 2016. Tilboðsgevarar kunnu 
seta spurningar um útboðið til og við hósdagin 12. mai kl. 16:00. Spurningar skulu vera 
skrivligir og sendast til Símun Skaalum á simun@ft.fo. Spurningarnir verða síðani 
svaraðir í seinasta lagi týsdagin 17. mai. Eftir nærri avtalu við fíggjarstjóran kunnu 
tilboðsgevarar koma á fund 12. mai við umboð fyri Føroya Tele, har høvi verður at seta 
spurningar.  
Tilboðini  frá tilboðsgevarunum skulu vera Føroya Tele í hendi í seinasta lagi 
mánamorgunin 23. mai 2016, kl. 10:00. Vinnarin av útboðnum verður kunngjørdur á 
Keypsportalinum mikudagin 8. juni. 

Vinarliga 
Símun Skaalum, fíggjarstjóri 
Føroya Tele   

 


