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1. Lýsing 

Landssjúkrahúsið (LS) og Suðuroyar Sjúkrahús (SS) heita hervið tykkara fyritøku at geva tilboð uppá 
veitan av postalín til Landssjúkrahúsið og Suðuroyar Sjúkrahús. 
 
Útbjóðingarháttur 

Útboð í samsvari við rundskrivið frá Fíggjarmálaráðnum Rundskriv nr. 9003 frá 1. juli 2019 um keyp av 
vørum og tænastum. 
 
Útbjóðari 

Landssjúkrahúsið, Køkurin 
Eirargarður 5 
100 Tórshavn 
 
og  
 
Suðuroyar Sjúkrahús 
Sjúkrahúsbrekkan 19 
800 Tvøroyri 
 
Kontaktpersónur  

Gudna á Rógvi Joensen  
Tlf.nr.: 304500 lokal 1260 
Fartelefon: 234520 
Teldupostur: gudna@ls.fo  
 
Alt samskifti millum útbjóðara og tilboðsgevara skal vera á føroyskum. 

Tilboðið skal fylgja ásetingunum í hesum útbjóðingartilfari. Tilboðið skal innihalda tey skjøl og 
útgreiningar, sum biðið verður um í samlaða útbjóðingartilfarinum. 

Um skjøl og annað vanta í tilboðnum, kann hetta føra við sær, at tilboðið ikki verður tikið við í 
tilboðsviðgerðina. 

Ordragevari tilskilar sær rættin til ikki at taka av nøkrum tilboði. 

Tilboðstilfari skal sendast til Gudnu á Rógvi Joensen gudna@ls.fo og vøruprøvar veitast á Køkinum, 
Eiragarður 5, 100 Tórshavn 

 

2. Útbjóðingartilfar 

Tað samlaða útbjóðingartilfarið fevnir um: 
 

• Útboðstreytir 

• Skrivligar spurningar og aftursvar til útbjóðingartilfarið 

• Fylgiskjal 1 – Tilboðslisti - postalín 

• Fylgiskjal 2 – Snið/Logo 

 

mailto:gudna@ls.fo
mailto:gudna@ls.fo
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3. Uppgávan 

Uppgávan fevnir um keyp og veiting av postalín til køkarnar á LS og SS.  

Í samband við nýggja H-bygningin hjá Sjúkrahúsverkinum skal nýtt postalín við logo keypast. 
Rammusáttmáli verður gjørdur við ein veitara og verður sáttmálin grundaður á tilboð og tilboðstilfar 
við fylgiskjølum.  

Tilboðsgevarin er bundin av sínum tilboði í síni heild alt avtalutíðarskeiði íroknað optiónir. 

Upplýstu mongdirnar í tilboðslistunum er eitt mett keyp. Talan er um eitt byrjanarkeyp og so leypandi í 
avtalutíðarskeiðinum. LS og SS eru ikki bundin av øðrum enn faktiska keypinum í avtalutíðarskeiðinum. 
Nøgdirnar í tilboðslistanum eru bert vegleiðandi. 

Veitarin skal hava eitt lagur av vørunum á tilboðslistanum á goymslu í avtalutíðarskeiðinum. 
Goymslunøgdin av hvørjari vøru skal sum minimum vera á 96 stk., so at LS og SS til ein hvørja tíð kunna 
bíleggja vøru eftir tørvi í avtalutíðarskeiðinum. 

Tilboðsgevarin ber allan kostnaðin fyri tilboðið og vøruprøvar, og tað verður ikki sent aftur til 
tilboðsgevaran.  

 

4. Tíðarætlan 

Kunngerðing av tilfarið 17. novembur 2022 

Spurnarfreist 13. desembur 2022, kl. 12.00 

Tilboð og vøruprøvar 14. desembur 2022, kl. 12.00 

Vinnari kunngerðast Desembur 2022 

Sáttmálin samtyktur Desembur 2022 

Sáttmála byrjan Við fyrstu levering í 2023 
 
Tilboð, ið eru latin inn ov seint, verða ikki tikin við í tilboðsviðgerðina. 

Viðmerk tilboðið “Postalín til Sjúkrahúsverkið”. 

 

5. Spurningar til útbjóðingartilfarið 

Um tað eru viðurskifti ella krøv, sum tykjast ógreið, órímilig, torfør at uppfylla ella lýst á ein 

ófullfíggjaðan hátt, mælir Landssjúkrahúsið til, at tilboðsgevarar seta spurningar til útbjóðingartilfarið.  

Møguligir spurningar til útbjóðingartilfarið skulu sendast skrivliga við telduposti til gudna@ls.fo so 

tíðliga sum gjørligt, og innan hin 13. desembur 2022 kl. 12:00. 

Spurningar verða svaraðir skrivliga í seinasta lagi tann 13. desembur 2022. 

 

6. Innkeypsavtala og byrjan 

Talan er um ein 3 ára rammusáttmála við optión upp á 2 x 1 ár. Ætlandi byrjar veitingin til 

Landssjúkrahúsið og Suðuroyar Sjúkrahús eftir nærri avtalu millum partarnar. 

 

mailto:gudna@ls.fo
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7. Fyrivarni 

Møgulig fyrivarni um veitingar ella annað skulu vera greitt tilskilað í tilboðnum. Fyrivarni skulu greitt 

vísa til tað petti í tilfarinum, sum fyrivarni verður tikið fyri. 

Tilboð við fyrivarni kunnu verða í vanda fyri at vera havnað. 

Alternativ tilboð verða ikki tikin við. 

   

8. Felags krøv og einkult krøv 

Alt matvørukontakttilfar (fødevarekontaktmaterialer) skal vera góðkent i mun til ásetingar um 

“Fødevarekontaktmaterialer (FKM)”, har framleiðarar og innflytarar skulu liva upp til nakrar ásetingar 

um m.a. pakkatilfar, útgerð og amboð til framleiðslu av matvørum. 

Í tí føri at postalíni ikki fæst í somu seriu skal tilboðsgevarin veita postalín ið líkist í lit og góðsku.  

Egna til stovnsbrúk og tola at logo verður sett á. 

Krøv til krúss 

 

• Nýtslukrav 

Krúss skulu kunna vaskast í eini 500 x 500 mm. uppvaskikurv evt. við indsats. 

• Tilfar 

Krússini skulu hava eina góðsku og yvirflatu, sum ikki broytir seg í snið ella farvu undir uppvaksi. 

• Stødd 

Rúmdin í krússinum má ikki víkja meira enn 5% frá rúmdini. 

• Reinføriskrav 

Krússini skulu kunna tola uppvaskimaskinu við endaskol á 80oC. 

Um har er kantur, renna ella líknandi í botninum av einum krússi, skal tað hava eina frárenslrennu, so 

at vatn kann renna frá í samband við uppvask. 

• Onnur krøv 

Krússini skulu kunna stáplast. 

Kaffi-/tekoppar í postalín 

 

• Nýtslukrav 

Koppar skulu kunna vaskast í eini 500 x 500 mm. uppvaskikurv evt. við indsats. 

• Tilfar 

Koppurin skal hava eina góðsku og yvirflatu, som ikki broytir seg í snið ella farvu undir uppvaksi. 

• Stødd 
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Rúmdin í koppinum má ikki víkja meira enn 5% frá rúmdini. 

• Reinføriskrav 

Koppurin skulu kunna tola uppvaskimaskinu við endaskol á 80oC. 

Um har er kantur, renna ella líknandi í botninum av einum koppi, skal tað hava eina frárenslrennu, so at 

vatn kann renna frá í samband við uppvask. 

• Onnur krøv 

Kopparnir og undirkopparnir skulu kunna stáplast. 

Tallerkar 

 

• Virkisføri (funktionalitet) 

Tallerkar skulu kunna tola mikrobylgjuovn. 

• Nýtslukrav 

Tallerkar skulu kunna vaskast í eini 500 x 500 mm. uppvaskikurv uttan indsats. 

• Tilfar 

Tallerkarnir skulu hava eina slætta yvirflatu uttan buklu, rukku ella knast og uttan mynstur ella líknandi. 

Tvs. at postalíni skal hava eina glatta yvirfaltu. Postalíni skal vera kompakt og yvirflatutætt soleiðis, at 

tallerkar ikki muga súgva upp flótandi tilfar. 

• Stødd 

Diameturin á tallerkunum má í mesta lagi víkja frá við 2 mm í forhold til diameturin, ið er lýstur á 

varulinju for produkti. 

Hæddin á tallerkunum má í mesta lagi víkja frá við 3 mm í samband við stápling av tallerkunum. 

• Reinføriskrøv 

Tallerkarnir skulu kunna tola uppvaskimaskinu við endaskol á 80oC. 

  

9. Logo 

Logo frá sniðhandbókini - merki við hvítari bakgrund og liturin skal verða myrkablátt. Sí fylgiskjal 2. 

Logo skal avstemmast við okkum. Sum útgangsstøði mitt á krússinum, koppinum og mitt á kantinum á 

tallerkinum. 

Prísur fyri postalín og logo skal atskyljast í tilboðsskjalinum tá prísur verður givin.  

Myndir skulu sendast av hvussu tit ætla at hava logo á postalín – dokumentatión. 

 

10. Vøruprøvar 

Tilboðsgevarin skal senda vøruprøvar av øllum postalíni sum verður bjóða inn við á tilboðslistanum í 
seinasta lagi – sí tíðarætlan pkt. 4. Vøruprøvarnir eru við í metingini av samlaða tilboðnum. 
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11. Tillutanartreytir 

Tillutanartreytir er besta lutfall millum prís og góðsku við hesum vektaðu tillutanartreytum: 

• Kostnað 60% 

• Góðska  40% 

 
Viðv. tillutanartreyt 1 “Kostnað” skal skiljast tilboðið við tí lægsta prísinum. Tillutanartreytin verður 

mett út frá tí samlaða tilboðnum hjá tilboðsgevara, sum skrivað á felt N16 á fylgiskjalið 1 - Tilboðslisti. 

Viðv. tillutanartreyt 2 “Góðska” skal skiljast hesar undir-tillutanartreytir: 

• Haldgóðska (holdbarhed) 

• Virkisføri (funktionalitet) og estetikkur (æstetik) 

 
Við haldgóðsku verður víst til hvussu livitíðin er á vøruni í mun til nýtsluna á sjúkrahúsunum. 

Við virkisføri og estetikk verður víst til hvussu lagalig (funktionel) vøran er í mun til ætlaðu nýtsluna og 

hvussu vøran kann samstillast við verandi postalín. Tvs. hvussu væl egna vøran er til endamálið. 

Í metingini av undir-tillutarnartreytunum haldgóðska og virkisføri og estetikkur, verður dentur lagdur 

á: 

• Í hvønn mun tilboðsgevarin hevur eitt tilboð, sum virkar fyri at vøran er haldgóð og álítandi, 

einføld í sínari tilevning og væl egnað til endamáli hjá sjúkrahúsverkinum, tvs. í síni heild tryggja 

góðan hentleika og haldgóðsku.  

 

• Tað verður mett positivt, um veitarin kann veita tilvísingar sum vísa á veitingar til líknandi 

umhvørvi sum sjúkrahúsverkið har nýtslan av vøruni er er tann sama.  

• Tað verður mett positivt, um veitarin kann skjalprógva at vøran m.a. er ikki-giftige, FDA-

certificeret, bly og cadmium-fri går godt både i mikroovn og opvaskemaskine.  

• Tað verðu mett positivt um tilboðsgevarin kann veita trygd fyri, at vørurnar við dagligari nýtslu 

ikki broyta útsjónd og taka lætt skaða/skøvir o.l.   

• Víðari verður dentur lagdur á í hvønn mun tilboðsgevarin kann veita trygd fyri støðugari og 

kønari kundatænastu, sum tryggjar at LS og SS kenna seg trygg við altíð at hava vørurnar tøkar 

og dagliga virksemi harvið verður tarnað í minst møguligan mun. 

 

• Við virkisføri verður dentur lagdur á, í hvønn mun tilboðsgevarin veitur eina vøru, sum er 

brúkilig og í hvønn mun vøran er løtt at handfara í dagligdegnum, bæði fyri starvsfólk og 

sjúklingar/borgarar. Við estetikk verður dentur lagdur á hvussu vøran er sær út sjálvstendig og 

saman við verandi postalín.  

 

• Tað verður mett positivt um vøran líkist verandi postalín so nógv sum gjørligt.  
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Tilboðsgevarin skal hartil viðleggja eina tíðarætlan fyri bílegging og veitingartíð; frágreiðing um 

kundatænastu og umhvørvistilvit. Undir-tillutarnartreytirnar verða mettar út frá einari samlaðari 

meting av tilboðnum. 

Svar til undir-tillutarnartreytina góðska eigur ikki at rúma meira enn 10 A4 síður við teksti, tíðarætlan 

og myndum. Tilboðsgevarin eigur at leggja seg eftir at svara hvørjari undir-tillutarnartreyt ítøkiligt, 

gjarna við serstøkum punkti. 

Bíleggjari skilar sær rætt til ikki at velja nakað av innkomnu tilboðunum, t.d. um mett verður, at einki 

teirra lýkur krøvini. 

 

12. Meting av tilboði 

Tilboðini verða mett út frá einum prísmyndil við denti á omanfyristandandi kriterium. 

Prísurin er tann samlaði tilboðsprísurin, sum skal gevast á fylgiskjal 1. 

Góðskukriteriini verða mett eftir eini metingarstiga frá 0-10, har 0 verður givið har tilboðið ringast lúkar 
ítøkiliga treytina og 10 verður givið fyri bestu møguligu lúkan av ítøkiligu treytini. 

Stig fyri góðsku-treytina verða umroknað til ein metingarprísur fyri góðskukriteriir. Umrokning av 
stigum fer fram við at taka miðalprísin av móttiknu tilboðum og býta hetta við stigan (10). 

Tilboðsprísurin og góðsku-metingarprísirnir verða faldaðir við ásetta vekting í prosentum. 

Komið verður fram til endaliga metingarprís við at leggja saman vektaða tilboðsprísin og góðskuprísin. 

Tilboðið við tí samlaða lægsta endaliga vektaða metingarprísinum fær tilluta uppgávuna. 

 

13. Tilboðið galdandi 

Tilboðið skal vera galdandi í minsta lagi 90 dagar eftir tilboðsfreistina. 
 
 

14. Kravfestingarlisti 

Tilboðsgevarin skal viðfesta svar uppá niðanfyristandandi punktir við tilboðsgevan: 

❖ Viðfestast skal serstøk lýsing (datablad) av hvørjari einstakari vøru sum veitarin bjóðar í 
tilboðslistanum, við tilvísing til nummar í tilboðslistanum. (Góðtikið verður ikki tilvísing til 
heimasíðu ella vøruskrá.) 

❖ Eina greiða lýsing uppá áleið 10 síður við svar uppá tillutanartreytina “Góðska”, herundir lýsing 
av haldgóðska, virkisføri og estitikkur.  

❖ Tilboðsgevarin skal viðleggja eina tíðarætlan fyri bílegging og veitingartíð; frágreiðing um 
kundatænastu og umhvørvistilvit. 

❖ Hvussu tykkara kundatænasta er hugsa, undir hesum handfaring av kærum og hvussu tit 
handfara seinkan. 

❖ Dokumentatión uppá logo – sí pkt. 9. 

❖ Vøruprøvar – sí pkt. 10. 
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Um tilboðið ikki lúkar omanfyristandandi krøv, kann tað í síni heild verða mett sum ikki at lúka tær 
treytir, sum standa í útboðstilfarinum og tilboði kann harvið verða avvíst. 


