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From: Almennur póstur
Sent: þriðjudagur, 21. maí 2019 15:59
To: Guðmundur Gunnarsson ; Þórdís Sif Sigurðardóttir ; Eyþór Guðmundsson ; Brynjar Þór Jónasson
Subject: FW: Aðild að RS Raforku

Ragnar Heiðar Sigtryggsson, verkefnastjóri
450 8044 – ragnarh@isafjordur.is

From: Sigrún Svava Valdimarsdóttir [mailto:sigrunsv@rikiskaup.is]
Sent: þriðjudagur, 21. maí 2019 15:53
Subject: Aðild að RS Raforku

Til forsvarsmanna sveitarfélaga,

Ríkiskaup eru að undirbúa útboð á raforkukaupum. Sambærilegur
rammasamningur er nú í gildi fyrir ríkisstofnanir RS Raforka. Að þessu sinni vilja
Ríkiskaup bjóða þeim sveitarfélögum sem þess óska og eru aðilar að
rammasamningakerfi Ríkiskaupa að taka þátt í útboðinu. Ríkiskaup reikna með því
að útboðið verði auglýst í júní og samningur verði kominn á í september 2019.
Raforkuviðskipti sveitafélaga eru nær öll útboðskyld. Með aðild að þessum samningi geta sveitarfélög aflétt
útboðsskyldu sinni á samningstíma. Þess má geta að ríkisstofnanir hafa með núverandi samningi lækkað
raforkukostnað sinn umtalsvert. Það er margreynt að virk samkeppni og nýting kaupmáttar fjölda stofnana hafa
sparað opinberum aðilum mikla fjármuni sem nýtast í brýn verkefni.
Ríkiskaup munu næstu vikur stefna að opnu útboði, tilboðum verður tekið frá öllum hæfum aðilum og um þau
gerður rammasamningur. Við gerð útboðsins verður tekið tillit til núverandi samninga sveitarfélaga og ákvæða
vegna uppsagnarfresta ef til mögulegra aðilaskipta kemur. Innkaup innan samnings verða með örútboðum.
Framkvæmd útboða á raforku geta verið flókin og kostnaðarsöm. Þátttaka í útboðinu er núverandi
rammasamningsaðilum að kostnaðarlausu. Þau sveitafélög sem þess óska verður í framhaldinu boðin framkvæmd á
sameiginlegu rafrænu örútboði sér að kostnaðarlausu eftir að rammasamningurinn RS raforka hefur komist á. Með
aðild munu Ríkiskaup til viðbótar útbúa form að örútboðslýsingu aðildarmönnum að kostnaðarlausu.

Óski þitt sveitarfélag eftir að taka þátt í ofangreindu útboði svaraðu þá þessum tölvupósti með því að tilgreina
fullt nafn prókúruhafa, netfang og starfsheiti sem fyrst eða fyrir 31. maí. Prókúruhafa verður sendur
tölvupóstur frá Netorku þess efnis að Ríkiskaupum sé heimilur aðgangur að raforkunotkun sveitafélagins allt að 24
mánuðum aftur í tímann. Upplýsingar um notkun verða notaðar við gerð útboðsgagna þar sem þær verða hluti af
heildarnotkun en einnig munu þær nýtast við framkvæmd örútboðs fyrir þitt sveitafélag.

Ásamt heimild til upplýsingaöflunar er óskað formlegs samþykkis/höfnunar þar til bærra aðila um
aðild sveitafélagins að fyrirhuguðum samningi með því að svara þessum pósti. Vinsamlegast
áframsendið þennan póst á viðeigandi aðila innan sveitafélagsins.
Ekki hika við að hafa samband ef þú óskar eftir nánari upplýsingum

Kær kveðja,

Sigrún Svava Valdimarsdóttir
Verkefnastjóri / Project manager
Ríkiskaup / Central Public Procurement
Tel: 530 1418/ Mobile: +354 690 3933
Netfang / E-mail: sigrunsv@rikiskaup.is
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