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Rættingar/ískoyti harumframt skrivligir spurningar og svar 

til útbjóðingartilfarið  

 

Rættingar/ískoyti til útbjóðingartilfarið 

Landssjúkrahúsið hevur fylgjandi rættingar/ískoyti til útbjóðingartilfarið: 

Rætting/ískoyti/kunning 1: 

Landssjúkrahúsið skipar fyri kunnandi fundi um útboðið tann 9. september klokkan 15. 

Fundurin verður á Stjórnarskrivstovuni á Eiragarði 13. 

Rætting/ískoyti/kunning 2: 

Avtalutíðarskeiði er 3 ár við optiónsmøguleika at leingja sáttmálan í 2 x 1 ár. 

Í svar nr. 6 stendur skriva: “Avtalan kann leingjast til 3 ár + 2x1 ár optiónsmøguleika”, men 

talan er ikki um at avtalan “kann” leingjast, men at avtalutíðarskeiði ER 3 ár við 

optiónsmøguleika at leingja sáttmálan í 2 x 1 ár.  
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Skrivligir spurningar og svar 

Landssjúkrahúsið hevur móttikið niðanfyristandandi skrivligar spurningar til útbjóðingartilfarið 

og hesi aftursvar uppá spurningarnar: 

Nr. Spurningur Svar Dagfesting 

1 “Hvussu nógv sitipláss skulu 

minimum vera i bliunum?” 
 

 

Minimum 7 persónar í akfarinum 

 

 

06-09-2022 

2 “Skal pláss vera fyri einum ella 

tveimum koyrstólum?” 

Minimum 1 koyristól … ynskiligt 2 

koyristólar 

06-09-2022 

3 “Tað skulu vera tveir biliar, í 

minsta lagið?” 
Torført at klára uppgávuna við bert 

1 akfari 

06-09-2022 

4 “Lyft 

- Er tað krav at bilarnir hava 

lyft” 

Ja – minimum 1 bilur skal hava lyft 08-09-2022 

5 “Lyft 

- hvat vit patentum 

við Rullistólum – 

verður tað uttanfyri 

• Er írokna” 

Ivamál hvat verður spurt um 08-09-2022 

6 “Ára mál 

- Kann avtalan vera longur 

enn 1 ár, tá ein skal gera 

stórar íløgur” 

Avtalan kann leingjast til 3 ár + 

2x1 ár optiónsmøguleika 

08-09-2022 

7 “Planleggjan av koyring 

o Er hettar nakað tit 

stýra – ella gera vit 

tað 

o Er møguleiki at 

koyra við 4 persóns 

bilum ? 

▪ Ella skulu allir 

bilarnir vera 7 

Persónar 

o Hvussu rokna tit 

kilometrar 

o Hvat við stop 

▪ Fleiri stop per 

bý 

▪ Stop á 

vegnum 

Stop frákoyring av vanligari rutu” 

• Veitari saman við 

dialysudeildini 

• Minimum 1 minibuss við lyft 

• Varierar nógv í mun til 

bústað hjá sjúklingum 

• Ja um fleiri sjúklingar eru í 

sama býi 

08-09-2022 

8 “Nakað krav um max long at ein 

patientur kann vera í bilinum 

- Hvat er ok 

• 1 Tíma 

• 2 Tímar 

• 3 Tímar 

• 4 Tímar” 

Sjúklingur skal vera so stutt í bili 

sum møguligt, men rutan avgerð 

tað 

08-09-2022 

9 “Hvussu nógvir kilometrar skulu 

koyrast í teimum 

dømunum tit vísa á?” 

Samlaða km-talið liggur vanliga 

millum 8.000 km og 10.000 km 

um mánaðin. 

13-09-2022 
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Tað svingar frá dag til dag. 

Sjúklingar flyta á skránni. Onkur 

dagur kann vera langur og so 

brádliga stuttur. 

10 “Er koyrinign MVG-skyldug” Sambært lógini um meirviðisgjald 

er fólkaflutningur ikki MVG-

skyldigur (§2, stk. 3, litra f). 

13-09-2022 

11 “Hvussu uploadar mann á 

Keypsortalin?” 

Tit kunna antin ringja til 

Keypsportalin og biða um hjálp. 

Ella tit senda tilboði til upplýsta t-

post í útbjóðingartilfarinum. 

13-09-2002 

12 “Hvussu skal “frágreiðingarskjalið” 

uploadast á Keypsportalin og er 

nakað á´vist skjal, sum skal 

útfyllast?” 

Tit kunna seta tykkum í samband 

við Keypsportalin um hvussu farast 

skal fram. Tit kunna eisini velja at 

senda tilboð til upplýsta t-post í 

útbjóðingartilfarinum. 

 

OBS: Sum upplýst í 

útbjóðingartilfarinum á síðu 7, so 

skal “veitari viðhefta 

frágreiðingarskjal við upplýsingum 

um, hvussu veitari lýkur krøvini til 

góðsku og tænastu í 

útbjóðingartilfarinum (petti 3). 

Max 5 síður.” Skjalið verður ein 

partur av tilboðnum og verður 

veitarin bundin av sínum svarið. 

13-09-2022 

13 “Er tað eitt krav at veitarin hevur 

tveir bilar?” 

Tað er eitt krav, at veitarin fær 

skipa seg soleiðis, at koyriætlanin 

verður fylgd og at borgarnir ikki 

hava langa bíðitíð. Strembast skal 

eftir, at borgarnir eru so stutt í 

bilinum (koyritíð) sum gjørligt. 

13-09-2022 

14 “1) Skal man hava vinnu koyrikoyrt 

fyri at koyra tey 

2) Skal man hava 1 hjálpar skeið 

3) Skal man hava reina straffi 

váttan” 

1) Ja 

2) Ja 

3) Ja 

13-09-2022 

    

    

    

    

 


