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Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum í eftirfarandi vörur. Ef fyrirtæki selur ekki eitthvað af þessum vörum er 

hægt að koma með sambærilega vöru eða sleppa.  Eyjafjarðarsveit áskilur sér rétt til að hafna hluta eða 

öllu leyti tilboðum. Eyjafjarðarsveit metur hvort vara teljist sambærileg og mæti þörfum sveitarfélagsins. 

 

Heiti útboðs: „Nútímavæðing Hrafnagilsskóla 1708017 tölvubúnaður“ 

 

Seljandi skal vera reiðubúinn að afhenda vörurnar eigi síðar en 14 dögum eftir að fyrir liggur ákvörðun um 

val tilboðs í hverjum flokki. 

 

Öll verð skulu vera með virðisaukaskatti.  

Tilboðsblaði skal fylgja nánari lýsing frá bjóðanda á þeirri vöru sem boðin er, þar sem fram komi tæknilegir 

eiginleikar og kostir. 

 

Fyrirspurnir skulu berast á netfangið esveit@esveit.is eigi síðar en 14. júní kl. 14:00 þegar tilboð verða 

opnuð. Fyrirspurnir sem berast og svör verða send þeim er sótt hafa um tilboðsgögn eigi síðar en 13. júní. 

 

Útboðið er almennt útboð og er það auglýst á opinberum útboðsvef, www.utbodsvefur.is.  

 

Kaupandi er Eyjafjarðarsveit, 41091-2029, Skólatröð 9, 601 Akureyri. 

 

Helstu dagsetningar og fleira 

 

1. Afhending útboðsgagna frá   4. júní 2018 

2. Fyrirspurnarfrestur útrunninn  8. júní 2018 

3. Svarfrestur útrunninn   13. júní 2018 

4. Opnunartími tilboða, tilboðsfrestur 18. júní 2018 kl. 14:00 

5. Opnunarstaður tilboða  Skrifstofa Eyjafjarðasveitar, Skólatröð 9, 2. hæð 

6. Gildistími tilboða   6. júlí 2018 

7. Afhendingartími keyptra vara  14 dagar frá samþykki tilboðs 

 

 

1. Hluti - Apple og vörur tengd þeim. -  

Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum í eftirfarandi vörur. Ef fyrirtæki selur ekki eitthvað af slíkum vörum er 

hægt að koma með sambærilega vöru eða sleppa.  Eyjafjarðarsveit áskilur sér rétt til að hafna hluta eða 

öllu leyti tilboðum. Eyjafjarðarsveit metur hvort vara teljist sambærileg og mæti þörfum sveitarfélagsins og 

þeim verkefnum sem búnaðinum er ætlað að leysa í kennslu. 

 

19 stk. AppleTV 

20 stk. MacBook Air 13' 128GB/8GB  

103 stk. iPad 32GB með stuðningi fyrir Apple Pencil 

103 stk. Hulstur á alla Ipad-a (Dux for iPad 9.7) 

1 stk. Ipad Pro 

 

Ennfremur er valkvæður liður í kaupunum, Apple Pencil. Eyjafjarðarsveit hefur val um það 

hvort sveitarfélagið kaupir Apple Pencil, og ef ákveðið er að kaupa, þá hefur sveitarfélagið 

val um að kaupa aðeins fá eintök eða fleiri, allt eftir eigin innkaupagetu og innkaupaþörf. 

 

  

http://www.utbodsvefur.is/
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2. Hluti - Skjávarpar, heyrnartól, Chromebook 11" fartölvur og Þráðlausir sendar. -  

Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum í eftirfarandi vörur. Ef fyrirtæki selur ekki eitthvað af slíkum vörum er 

hægt að koma með sambærilega vöru eða sleppa.  Eyjafjarðarsveit áskilur sér rétt til að hafna hluta eða 

öllu leyti tilboðum. Eyjafjarðarsveit metur hvort vara teljist sambærileg og mæti þörfum sveitarfélagsins. 

Heimilt er að bjóða í einstaka liði 2.1. til 2.4. Áskilinn er réttur til að taka hvaða til boði sem er í hverjum lið 

og er kaupandi þannig ekki bundinn af því að kaupa allt af sama birgjanum í þessum hluta. 

 

2.1. 

30 stk. Chromebook 11" fartölvu fyrir nemendur.  

Lágmarkskröfur:  

- 4 gb. vinnsluminni. HDMI tengi,  

- Gúmmíkantur eða styrktur kantur fyrir högg. 

- 10 klst rafhlöðuending 

 

2.2. 

30 stk. heyrnatól sem henta skólastarfi (ekki inn í hlust/eyra, heldur yfir eyra). 

 

2.3. 

5. stk. Unifi Ap Pro þráðlausir sendar. 

 

2.4. 

6 stk. HD Skjávarpar með 2x HDMI sem henta kennslustofum. 

 

3. Samsung Galaxy farsímar og sýndagleraugu  

Eyjafjarðarsveit óskar eftir tilboðum í eftirfarandi vörur. Ef fyrirtæki selur ekki eitthvað af slíkum vörum er 

hægt að koma með sambærilega vöru eða sleppa.  Eyjafjarðarsveit áskilur sér rétt til að hafna hluta eða 

öllu leyti tilboðum. Eyjafjarðarsveit metur hvort vara teljist sambærileg og mæti þörfum sveitarfélagsins. 

Aðeins verður keypt af einum aðila og úr öðrum hvorum tilboðslið, 3.1. eða 3.2. 

 

3.1. 

20 stk. Samsung Galaxy S7 og  

20 stk. Sýndagleraugu sem eru samhæfð Samsung Galaxy S7 

 

eða 

 

3.2 

Staðgönguvara í stað ofangreinds, sem uppfyllir sömu eiginleika og samþættingu við 

hugbúnað og lausnir.  

 

Væntanlegir tilboðsgjafar skulu óska eftir útboðsgögnum með tölvupósti netfangið esveit@esveit.is og 

tilgreina heiti útboðsins í efnislínu (e. subject).  

 

Tilboðum skal skilað á tilboðsblaði sem Eyjafjarðarsveit afhendir. 

 

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í síma 463 0600 eða í tölvupósti gegnum netfangið 

esveit@esveit.is. 

 

F.h. Eyjafjarðarsveitar, 

 

_________________________  

Ólafur Rúnar Ólafsson,  

sveitarstjóri. 


