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Spurningar og svar, dagført 16.12.2016 
 

1) Skulu boðar støddirnar av maskinum hava eina motororku uppá uml. 250 Hk ? 

hvuss nógv kann fráviki vera frá 250 Hk ? 
Løttu maskinurnar skulu liggja umleið 200HK. Viðvíkjandi frávik, so er hetta ikki eitt 

absolut krav, tað ávirkar bara vektingini av tí postinum. 

2) Hvussu nógvar rúmmetrar skulu skuffurnar verða á ávikavist 15 og 19 tons 

maskinunum ? 
Tað er ein feilur, krav er sett til skuffu í teimum smáu maskinunum, tær skulu ikki koma 

við skuffum. Einki krav er sett til rúmmetrar, talan skal vera um eina standard kavaskuffu 

uttan tenn, við breidd millum 3,1m og 3,3m. 

3) Skulu skuffurnar á 15 og 19 tons maskinu hava somu min og maks breidd ? 
Skuffa skal ikki vera við í 15 tons manskinum, sí spr. 2. 

4) Skulu allar maskinurnar hava dekk støddina 23.5 R 25 ? 
Løttu maskinurnar skulu hava 20,5 R25 dekk. 

5) Av tí at sjógvsambandi millum FO og DK er avmarkað seinast í Desembur spyrja vit um tað 
kann góðtakast at maskinurnar verða leveraðar í DK 31/12/16, frámerktar sum ogn hjá LV. 
Á útboðsportalinum er bara gjørligt, at velja støð í Føroyum, sum leveringsstað, men vit 

kunnu góðtaka, at maskinurnar eru í DK, í seinasta lagi 31. des, um tær standa trygt, og 

tað greitt er tilskila at LV eigur tær, hetta skal skjalprógvast við mynd. 

Rættingarnar, sum her eru lýstar verða førdar inn í excel skjalið og verður hetta hervið 

roknað sum tað sum er galdandi, skjalið eitur: “tilboðsskjal – við rættingum 12.12.16” og 

verður sent teimum, sum hava umbiðið at fáa tilsent excel, broytingar eru merktir við 

grønum liti. Pdf skjalið á útboðsportalinum verður eisini dagført. 

6) Spurningur til vektarskipan. Er tað eitt krav á øllum maskinunum? 
Vektarskipan er bert krav í 19 tons maskinuni. 



 
 

 
 

 

7) Vit vita at Landsverk vanliga brúkar serligar Erlau ketir, sum eru gjørdar til Føroysk 
viðurskifti. Hvat fyri typu av Erlau ketum skulu vera við maskinunum? 
Eins og Erlau plagar at gera fyri LV. 

 

8) Spurningur til hvat fyri alternativ hvør veitari kann bjóða. Her verður serliga hugsa um 
hendan tekstin í tilboðsskjalinum. 
“Tilboðsgevarin skal lýsa eina maskinu, ið hann metir vera best egnað. Um fleiri maskinir 
eru við í tilboðnum, verður tann bíligasta tikin við í viðgerðini” 
Ein maskina kann hava sera góðan prís, ein onnur best arbeiðsumhvørvi v.m.  

Er tað so ikki skeivt at tann bíligasta maskinan skal gera at onnur góð alternativ hjá 
sama veitara vera diskvalificera?  
Sum kundi ynskir Landsverk, at tað er upp til tilboðsgevaran, at geva boð uppá 

bestu maskinu, sum nøktar tørvin sambært útbjóðingini. Tilboðsgevarin er í einari 

betri støðu til at meta um hvør maskina hóskar best til ynski hjá kundanum.  

Er hetta sambart galdandi útboðsreglum?  
Útboðsportalurin nevnir ikki hetta ítøkiliga, men vanligt er bert at fáa eitt boð pr. 

tilboðsgevara. 

 
Kann ein veitari ikki bjóða øll tey merki sum hann forhandlar? 
Tilboðsgevarin kann ikki bjóða øll tey merki hann umboðar, men skal ístaðin gera 

eina meting av dygd í mun til prís áðrenn tilboðið verður latið. 

9) Spurningur til leveringsdato og leveringsstað. Landsverk skrivar soleiðis: “Á 
útboðsportalinum er bara gjørligt, at velja støð í Føroyum, sum leveringsstað, men vit 
kunnu góðtaka, at maskinurnar eru í DK, í seinasta lagi 31. des, um tær standa trygt, og 
tað greitt er tilskila at LV eigur tær, hetta skal skjalprógvast við mynd.”           
Kann tað somuleiðis góðtakast at maskinur stenda trygt, við somu treytum í Onglandi ella 

øðrum landi? 

Staðsetingin kann víðkast til at umfata norðurlond. 

 

10) Viðvíkjandi veitingartíð. Gummihjulslessarar sum hesir hava vanliga eina framleiðslutíð frá 
fabrik uppá 4-6 mánar. Landsverk krevur at veitari kann levera innan 8 arbeiðsdagar við 
frakt til DK, í Jólavikuni. Er tað rímiligt, at avskriva fleiri av stóru veitarunum uppá hendan 
mátan? 
Vísandi til, at peningur er játtaður síðst í árinum, hevur verið neyðugt at gera útboðið við 

so stuttari freist, hetta fyri at brúka játtanina í inniverandi ári. 



 
 

 
 

11) Er talan um útboð av nýggjum maskinum, um ikki hvussu gamlar kunnu 
tær vera ? 
Talan er um útboð av nýggjum maskinum. 

12) Eg ringdi í gjár, hetta av tí at eg skylti at hetta hevði verði í útboð fyrr, fært tú sent 

mær úrslitið frá tí útboðnum, so vit hava somu vitan sum teir ið vóru við tá. 
Úrslitið av fyrra útboðnum var millum 3,1-3,7 mió. kr., lýsingin av fyrra útboði var 
soljóðandi: 
 

Hervið verður fylgjandi boði út: 

1 stk standard gummihjólslessara við heildarvekt min. 20 tons 
1 stk standard gummihjólslessara við heildarvekt ca. 17 tons 
1 stk standard gummihjólslessara við heildarvekt ca. 17 tons, ikki hægri enn 3,4m tá hann hevur ketur. til 
kavagraving og ymiskar aðrar lessiuppgávur, við fylgjandi spesifikatiónum. 
 
Førarahús: Klimaanlegg, oljufýring, um møguligt hita í forrúti,viskarum og speglum. 
Ljós: Góð koyriljós/arbeiðsljós(ikki LED) til kavagraving & ávaringarljósbrúgv á taki á førarahúsi. 
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, ella partar av ymiskum boðum. 
 
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 
Komfort, so sum lágt óljóðsstig dB(A), ergonomi og hita í spegl og rútum  30 
Samla       100 
 
Veitingartíð: í seinasta lagi 31 des. 2016. Ber tað ikki til at fáa tær til Føroyar í ár, skal upplýsast hvar tær eru 
staddar, tær skulu standa atskildar frá øðrum maskinum og bera frámerki uppá at hoyra til Landsverk. Maskinan 
skal í tí føri fáa veri í Føroyum í Januar mánaði 2017. 
 
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 14  nov. 2016 kl 
1200. 
 
Tilboðið skal sendast í PDF formati við telduposti til lv@lv.fo & bp@lv.fo . 
Stílast til 
Landsverk 
Att.: Bjarni Petersen 
Tinghúsvegur 5 
FO-110 Tórshavn 

 
 
 


