
Tilboðsblað í verkfræðihönnun á 2 áfanga uppbyggingar skólasvæðis á Hellu, Rangárþingi ytra 

Rangárþings ytra óskar eftir tilboði í verkfræðihönnun á 2 áfanga uppbyggingar skólasvæðis  á Hellu.  

Arkís arkitektar eru aðalhönnuðir og tengiliðir við ráðgjafa, Birgir Teitsson arkitekt, biggi@ark.is. Í 

meðfylgjandi gögnum er verkefninu lýst og þeim þáttum sem snúa að verkfræðihönnun.  Óskað er 

eftir verði í einstaka þætti verkfræðihönnunar og skal gefa tilboð á þá þætti sem taldir eru upp hér að 

neðan. Ef boðið í er í liði þar sem reiknað er með að undirhönnuðir sjái um skulu þeir aðilar 

skilgreindir. Ekki er tekið við tilboðum í staka verkþætti. 

Mikilvægt er að farið sé vel yfir alla verkþætti og stutt lýsing á umfangi hönnunar hvers þáttar fyrir sig 

gefin til að tryggja jafnræði við samanburð tilboða. Eins er þess óskað að verð innihaldi alla þá vinnu 

sem nauðsynleg er fyrir hvern verkþátt og að þess sé getið ef eitthvað er undanskilið. 

Verkfræði teymið skal hafa sinn eiginn verkefnisstjóra sem samræmir alla verkfræðihönnun innbyrðis 

og sér um öll samskifti við hönnunarstjóra og verkkaupa. 

Verkkaupi hefur í huga að semja við þann aðila sem er með hagkvæmasta boðið.  

Áætlað er að verkfræðihönnun fari af stað í byrjun júní 2022, aðaluppdrættir lagðir inn til 

byggingarfulltrúa í byrjun septembers 2022 og að byggingin verði boðin út í almennu útboði í lok 

febrúar og útboðsgögnum skilað til verkaupa 15 febrúar 2022. 

Verð óskast sundurliðuð á verkþætti eins og áður hefur komið fram. 

Óskað er eftir að tilboði sé skilað inn fyrir kl. 13:00 þann 10 maí 2022. 

Sé þess óskað, er það sjálfsagt mál að setjast niður á stuttum fundi til að yfirfara betur gögn og 

verkefni. 

Meðfylgjandi gögn: 

• Útboðslýsing. 

• Frumhönnunargögn Arkís arkitekta  

• Skilgreining verkefnis 

 

Fyrir hönd Rangárþings ytra  

Tómas Haukur Tómasson 

Forstöðumaður eigna- og framkvæmdasviðs 

Póstfang tomas@ry.is / gsm 894 6655 

mailto:tomas@ry.is


Sundurliðuð tilboðsskrá

Nr Heiti Ein Magn Ein. verð Verð með VSK

1 Verkfræðihönnun. 

1.1.1 Jarðvinnuhönnun heild 1

1.1.2 Burðarvirki heild 1

1.1.3 Brunahönnun og brunaráðgjöf. heild 1

1.1.4 Öryggisrágjöf heild 1

1.1.5 Aðgegnisskýrsla heild 1

1.1.6,7,8 Hita-, neyslu-og frárennslislagnir. heild 1

1.1.9 Lostræsding heild 1

1.1.10 Sprinlerhönnun heild 1

1.1.11 Rafmagnshönnun / Lýsingahönnin og smáspenna heild 1

1.1.12 Hljóðvist heild 1

2.1. Lóðahönnun. heild 1

Samtals liður 1.1

1.2 Tímagjöld vegna aukaverka fagsviða verkfræðinga 

1.2.1 Verkefnastjóri klst 50

1.2.2 Verkfræðingur klst 50

1.2.3 Tækniteiknari klst 50

1.2.4 Landslagsarkitekt klst 25

1.2.5 Tækniteiknari klst 25

Samtals liður 1.2

Samtals Tilboð

Tilboðsblað. 
Skólahús á Hellu Verkfræðihönnun.
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