ÚTBOÐ
Útboð nr. 21065 – Sérhæfð
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
akstursþjónusta
í Hafnarfirði
Ríkiskaup fyrir
hönd

Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum
í eftirfarandi ljósbúnað:

Ríkiskaup, fyrir hönd Innkaupadeildar Hafnarfjarðarbæjar
óska eftir tilboðum í sérhæfða akstursþjónustu í Hafnarfirði.
Verk það sem hér um ræðir er akstur með fatlaða einstak
linga sem búa í Hafnarfirði, jafnframt aldraða einstaklinga
• Hreyfiljós
Spot/Profile
sem
sannanlega
þarfnast sértækrar akstursþjónustu skv.
reglum
um sérhæfða
• Hreyfiljós
Wash akstursþjónustu í Hafnarfirði. Einnig er
um
að ræða
akstur með fatlaða leik og grunnskólanemendur.
• Fastljós
Wash
Aksturinn
nærfyrir
til alls
höfuðborgarsvæðisins, þ.e. frá Hafnar
• Upphengjur
ofangreint
firði í suðri að Grundahverfi á Kjalarnesi í norðri.
Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvefnum TendSign
miðvikudaginn
20. nóv.
Nánari upplýsingar
má n.k.
finna í útboðsgögnum, sem verða
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),
Allar
nánari upplýsingar
um útboðið
er að finna í útboðskerfi
miðvikudaginn
18. nóvember
nk.
Ríkiskaupa á www.tendsign.is
Leiðbeiningar:
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/leidbeining
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015,
arfyrirtendsign
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
Borgartúni
7c, 7c,
105 105
Reykjavík
Borgartúni
Reykjavík
Sími
530530
14001400
Sími
www.rikiskaup.is

www.rikiskaup.is

ÚTBOÐ
JÓLAMARKAÐUR

– GÓÐ SÖLUAÐSTAÐA Í BOÐI!
Erum að leitast eftir þáttökuaðilum á jólamarkað sem
verður inní húsnæði á Strandgötu, besta stað í Hafnarfirði
opnar á sama tíma og jólamarkaður Hafnarfjarðar.
Búið er að fylla 60% rýmisins, nokkur laus pláss eftir opið
verður alla daga og helgar fram að jólum.
Aðili getur valið hvort hann komi með starfsmann eða
látið okkur um söluna. Markaðurinn verður mikið auglýstur m.a. á RÚV og öðrum miðlum
Áhugasamir sendið inn fyrir kl.16:00 miðvikudaginn
20. nóvember. Merkt „Jólamarkaður“ á
atvinna@frettabladid.is

FORVAL
Ný verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Bryggjuhverfi vestur. Gatnagerð og lagnir
– Hönnun. EES Forval nr. 14622.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil
nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. nóvember 2019,
virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. nóvember 2019 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir
er fallið hafa í eindaga til og með 15. nóvember 2019, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti,
virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila,
áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi
af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteigna
gjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi
Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra,
slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á
ógreiddan fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýslu
skattur, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er
allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að
gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara,
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun
fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. nóvember 2019
Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

HSN - Sjúkrahúsið á Húsavík
Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið
Nýtt stigahús

Ríkiskaup
fyrir
hönd
ÚTBOÐ NR.
21084
Þjóðleikhússins
óska
tilboðum
Framkvæmdasýsla
ríkisins, fyrir
hönd eftir
heilbrigðisráðuneytis
ins óskar eftir tilboðum í byggingu Nýs stigahúss við
í eftirfarandi ljósbúnað:
Sjúkrahúsið á Húsavík, Auðbrekku 4, Húsavík. Stigahúsið er
fjögurra hæða, alls um 120 m2. Um er ræða fullbúið hús að
• Hreyfiljós Spot/Profile
innan og utan, þ.m.t. jarðvinna, uppsteypa og allur fullnaðar
• Hreyfiljós Wash
frágangur.
• Fastljós
Wash
Helstu
magntölur:
•
Upphengjur
fyrir ofangreint
Múrbrot og förgun
– um
80 m²
Gröftur og fylling – um
440 m³
Samið verður
við einn aðila360
umm²
viðskipti þessi.
Veggjamót
– um
Plötumót og stigar  um
100 m²
Nánari upplýsingar
í útboðsgögnum,
sem verða
Múrfrágangur,
um má finna
280
m²
aðgengileg
á vef
( www.rikiskaup.is
),
Málun
veggja,
umRíkiskaupa
450
m²
miðvikudaginn 18. nóvember nk.
Útboðsgögn verða aðgengileg á útboðsvefnum TendSign
Tilboðum skal skila
til Ríkiskaupa,
Borgartúni 7c, 105
miðvikudaginn
20. nóv.
n.k.
Reykjavíkskal
þar skila
sem þau
opnuð
22. 3.
desember
Tilboðum
inn áverða
TendSign
fyrir
des. 2019.2015,
kl. 14.00skal
að viðstöddum
sem þess óska.
Verkinu
vera að fulluþeim
lokiðbjóðendum
31. júlí 2020.
Útboðsgögn eru í rafræna útboðskerfinu TendSign og skal
tilboðum skilað þar inn.
Borgartúni
7c, 105
Nánari
upplýsingar
og Reykjavík
kröfur til verksins í útboðskerfi
Sími 530 www.tendsign.is
1400
Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Leiðbeiningar:
https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjon
usta/leidbeiningarfyrirtendsign
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

