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Kvalifikasjonskrav i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning 

 

Gjør deg kjent med produkt- /tjenestekategoriene som er tilgjengelig i Achilles JQS, og gjør en 

grundig vurdering av hvilke kategorier det er naturlig å registrere deg innenfor. Dette for å 

kommunisere tydelig hva som er bedriftens virksomhet og kompetanseområder. 

 
For å bli kvalifisert inn i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning, må leverandører i tillegg til å profilere 

hvilke varer og tjenester de ønsker å tilby til oljeindustrien, også oppfylle noen mer formelle krav. 

 

Nedenfor finner du de viktigste punktene som leverandøren må bekrefte/dokumentere i løpet av 

kvalifiseringsprosessen. 

 

Krav til leverandører 

 

For å oppnå kvalifikasjon må leverandøren: 

 besvare obligatoriske spørsmål (minimum informasjon) markert med * 

 ha implementert og dokumentert et kvalitetssystem i henhold til en internasjonal standard 

som EN ISO 9001 serien eller tilsvarende standard. (Det stilles ikke krav til tredjeparts 

sertifisering av kvalitetssystemet).  

 ha etablert og dokumentert et formelt system for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS), 

som minimum oppfyller nasjonale (i det landet hvor firmaet har adresse) lover og forskrifter 

vedrørende HMS.  

 foreta salg i eget navn 

 oppgi finansielle nøkkeltall  

 være ajour med betaling av skatter og avgifter  

 ha sendt inn årsberetning, årsregnskap og balanse til offentlig register  

 ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger  

 tilby produkter/tjenester som er utlyst som en del av ordningen på kvalifiseringstidspunktet  

 levere komplett kvalifikasjonssøknad bestående av Achilles spørreskjema samt standardiserte 

egenerklæringer.  

 sende inn kopi av selskapets nyeste firmaattest 

 betale den årlige kvalifikasjonsavgiften 

 

 

 
For å få tilgang til Achilles JQS spørreskjema kreves det at du har internett-tilgang. 

 

Ta gjerne kontakt med Achilles JQS teamet dersom du har spørsmål vedrørende 

kvalifiseringskravene. 

 

 

Achilles Information AS 

Telefon:  37 06 35 00 

E-mail:  aic@achilles.com 
 

Linker til Nyttige dokumenter: 

 Partenes rettigheter og plikter (PDF) 

 Produkt- /tjenestekategorier (PDF) 
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http://www.achilles.no/services/fko/downloads/Rettigheter_og_Plikter.pdf
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