
Hervið verður fylgjandi boði út: 

1 stk standard gummihjóls lessara við heildarvekt min. 20 tons til kavagraving og ymiskar 

aðrar lessiuppgávur, við fylgjandi spesifikatiónum. 

 

Førarahús: Klimaanlegg, oljufýring, um møguligt hita í forrúti & viskarum. 

 

Ljós: Góð koyriljós/arbeiðsljós til kavagraving & ávaringarljósbrúgv á taki 

førarahúsi. 

 

Kavaskuffa:  Breiddin á skuffu uttan tenn skal vera breidd yvir dekk + min 30 cm. 

 

Snarskift: Volvo BM.  

 

Hydraulik: Ekstra hydraulikúttak á bummi. 

 

Smyrjing: Centralsmyrjing. 

 

Dekk: Kvalitetsdekk E3/L3 mynstur. 

 

 

Keyparin tilskilar sær rætt til frítt at velja millum innkomnu tilboðini eins og ikki at taka av 

nøkrum av innkomnu tilboðunum.  

Tilboðini verða viðgjørd og sammett av keypara. Niðurstøðan um, hvat av tilboðunum – um 

nakað – tikið verður av, verður grundað á eina heildarmeting við denti á tey viðurskifti, sum 

eru nevnd í hesum skrivi.  

Soleiðis vera tilboðini vektaði: 

Vekting:     % 

Prísur      70 

Lágt óljóðsstig dB(A) lág orkunýtsla  30 

Samla     100 

Veitingartíð: í seinasta lagi 31 des. 2016 

Umboð frá veitara eru vælkomin at seta fram spurningar um veitingarætlanina og 

tilboðsgrundarlagið í síni heild, um ávís viðurskifti ynskjast greinað nærri. Slíkir spurningar 

skulu so vítt møguligt verða settir fram og annars viðgjørdir skrivliga við tí fyri eyga lættari at 

kunna skjalprógva samskiftið. 

Tilboðsgevarar kunnu seta spurningar til tilboðið til og við mánadagin tann 29 aug. 2016 kl 

0900. 

Spurningar skulu vera skrivligir og sendast til jpp@lv.fo.  

Spurninganir verða síðani viðgjørdir og svaraðir í seinasta lagi týsdagin 30 aug. 2016 kl 

1600. 
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Øll, sum hava latið tilboð inn, fáa svar um niðurstøðuna. Keypari metir seg kunna geva svar, 

um tikið verður av tilboðinum ella ikki, umleið 1-2 dagar, eftir at tilboðsfreistin er farin.  

Tilboðini skulu verða Landsverk í hendi í seinasta lagi mánadagin tann 05 sep. 2016 kl 

1200.   

Tilboðið skal sendast í PDF formati við telduposti til lv@lv.fo  &  jpp@lv.fo . 

Stílast til  

Landsverk 

Att.: Jóan Petur Patursson 
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