
Bygging bílastæða- tækni –  
og skrifstofuhúss

Beiðni um upplýsingar (RFI) vegna 
fyrirhugaðs alútboðs

Auglýst er eftir
Með þessu verkefni er kallað eftir upplýsingum (RFI) um 
hæfa aðila sem hafa áhuga, í alútboði, á að fullnaðar-
hanna og byggja og/eða reka bílastæða- tækni – og 
skrifstofuhús sem byggt verður á lóð Landsspítala við 
Hringbraut. Gert er ráð fyrir að hönnunartími hefjist árið 
2020 og húsið verði fullbúið til notkunar 2023. 

Lýsing á verkefninu
Bílastæða- tækni- og skrifstofuhúsið, hér eftir nefnt 
BTS, á að rúma um 500-550 bíla, rými fyrir tæknikerfi 
sem þjóna mun nýjum Landspítala og rými fyrir skrif-
stofuhluta. Áætlað flatarmál byggingarinnar er skv. 
staðfestu deiliskipulagi 21.273 m². Bygging sem skiptist 
þannig að bílastæðahlutinn er um 17.000 m2 og tækni- og 
skrifstofuhlutinn bera uppi aðra fermetra skv. nánari 
hönnun og ákvörðun verkkaupa. Í deiliskipulagi er 
bílastæða- og tæknihlutinn átta hæðir þar af niðurgraf-
inn kjallari á þremur hæðum. Fyrir liggur greinargerð og 
skýrsla um bygginguna frá 2012, sem fullnaðarhönnun 
bjóðanda mun byggja á. Vakin er athygli á því að samh-
liða framkvæmdum við BTS húsið verða í gangi bygging-
arframkvæmdir annarra mannvirkja á svæðinu.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að skrá sig í 
hinu rafræna útboðskerfi TendSign, fyrir 23. apríl 2020.  
Ef frekari upplýsingar óskast má senda fyrirspurn í 
útboðskerfinu.
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Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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