
 

STAÐFESTING 

Á AÐ HÆFIS- OG ÞÁTTTÖKUSKILYRÐUM ISAVIA SÉU UPPFYLLT 

VEGNA UMSÓKNAR UM REKSTRARLEYFI VIP ÞJÓNUSTU 

Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI 

 

Undirritaður lýsir hér með yfir og staðfestir með undirritun sinni að hann uppfylli eftirfarandi hæfis- 

og þátttökuskilyrði Isavia, sbr. lýsingu vegna rekstrarleyfis. Staðfesting þessi er formleg yfirlýsing 

um að ástæður til útilokunar eigi ekki við. 

Umsækjandi staðfestir með undirritun sinni eftirfarandi skilyrði: 

1. PERSÓNULEGAR  AÐSTÆÐUR 

Hefur umsækjandi verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin 
afbrot: 

Vinsamlegast 
merkið með X í 
viðeigandi reit: 

JÁ NEI 

a) Þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum □ □ 

b) Spillingu □ □ 

c) Sviksemi □ □ 

d) Hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi □ □ 

e) Peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka □ □ 

f) Barnaþrælkun eða annars konar mansal □ □ 

 

Hafi umsækjandi verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eitthvert ofantalinna afbrota telst 

hann ekki hæfur. 

Vinsamlegast merkið við hvort einhverjar af eftirfarandi aðstæðum eiga 
við um fyrirtæki: 

Vinsamlegast 
merkið með X í 
viðeigandi reit: 

JÁ NEI 

a) Hefur fyrirtæki brotið gegn innlendum eða alþjóðlegum kröfum á sviði 
umhverfis-, félagsmála- og vinnuréttar sem félaginu er unnt að sýna 
fram á.  

□ □ 

b) Er bú fyrirtækis undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, 
það hefur fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða 
er í annarri sambærilegri stöðu.  

□ □ 



 

c) Hefur verið óskað gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það leitað 
heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu.  

□ □ 

d) Hefur fyrirtæki sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem Isavia er unnt að 
sýna fram á.  

□ □ 

e) Hefur fyrirtæki gengið til samninga við önnur fyrirtæki í þeim tilgangi að 
raska samkeppni sem Isavia er unnt að sýna fram á með nægilegum 
líkum.  

□ □ 

f) Hagsmunaárekstrar eru til staðar í ferli sem ekki er hægt að lagfæra með 
aðgerðum sem ganga skemur.  

□ □ 

g) Fyrri aðkoma fyrirtækis á undirbúningsstigi, sbr. 46. gr. laga um opinber 
innkaup nr. 120/2016, er talin raska samkeppni og ekki er hægt að 
lagfæra það með aðgerðum sem ganga skemur.  

□ □ 

h) Verulegir eða viðvarandi annmarkar hafa verið á framkvæmd fyrirtækis 
á efnislegum kröfum samkvæmt fyrri opinberum samningum sem hafa 
leitt til riftunar á samningi, kröfu um skaðabætur eða annarra svipaðra 
viðurlaga.  

□ □ 

i) Hefur fyrirtæki veitt rangar upplýsingar, leynt upplýsingum eða getur 
ekki lagt fram viðhlítandi fylgiskjöl sem krafist er, sbr. 73. gr. laga um 
opinber innkaup nr. 120/2016, sem nauðsynlegar eru til að sannreyna 
að ekki séu til staðar útilokunarástæður eða að hæfisforsendur séu 
uppfylltar.  

□ □ 

j) Hefur fyrirtæki með óréttmætum hætti reynt að hafa áhrif á 
ákvörðunartöku félagsins til að öðlast trúnaðarupplýsingar sem geta 
veitt því óréttmætt forskot í ferli eða hefur af gáleysi veitt villandi 
upplýsingar sem geta haft efnisleg áhrif á ákvarðanir varðandi útilokun, 
val eða samningsgerð.  

□ □ 

 

Eigi eitthvað af ofantöldu við telst umsækjandi ekki hæfur. 

 

2. FJÁRHAGSSTAÐA 

Umsækjandi staðfestir með undirritun sinni að fjárhagsstaða hans sé það 
trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart Isavia. 
Jafnframt skal umsækjandi staðfesta eftirfarandi: 

Vinsamlegast 
merkið með X í 
viðeigandi reit: 

JÁ NEI 

a) Fyrirtækið stendur í skilum með opinber gjöld og lífeyrissjóðsgjöld 
starfsmanna og hefur gert  síðustu tvö ár 

□ □ 

Geti umsækjandi ekki staðfest ofangreint, telst hann ekki hæfur. 

 



 

Umsækjandi skal leggja fram eftirfarandi vottorð og fylgiskjöl með staðfestingu á 
hæfisskilyrðum: 

a) Staðfesting um skil á opinberum gjöldum 

b) Staðfesting um að fyrirtækið sé ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsgjöld starfsmanna 

 

3. TÆKNILEG  GETA 

Umsækjandi staðfestir með undirritun sinni að hann uppfylli eftirfarandi 
tæknilega getu sem farið er fram á, sbr. lýsingu: 

Vinsamlegast 
merkið með X í 
viðeigandi reit: 

JÁ NEI 

a) Umsækjandi er lögaðili með að lágmarki tveggja ára reynslu af 
ferðaþjónustu sem miðuð er að sterk efnuðum hópum og er sérsniðin 
að hverjum viðskiptavini. 

□ □ 

b) Umsækjandi uppfyllir öll skilyrði laga og reglna sem um reksturinn gilda 
og hefur nauðsynleg leyfi til að reka þjónustuna. 

□ □ 

c) Umsækjandi hefur gilt vsk. númer. □ □ 

Umsækjandi sem uppfyllir ekki ofangreind skilyrði telst ekki hæfur. 

Umsækjandi skal leggja fram eftirfarandi upplýsingar með staðfestingu á hæfi: 

a) Upplýsingar um reynslu vegna sambærilegs reksturs 

 

 

 

Rangar upplýsingar geta leitt til útilokunar frá samningi. 

 

 

 

 

  

Staður Dagsetning 

 

  

Nafn umsækjanda Kennitala 

 

  

Sími Netfang 

 

  

Undirskrift  


