
Achilles JQS identifiserer, evaluerer og kvalifiserer leverandører på 

vegne av olje & gass industrien i Danmark og Norge. Nettverket 

administreres av Achilles, og innkjøperne i olje & gass selskaper 

som Aker Solution, Ørsted, Maersk Oil, Shell og Statoil bruker 

Achilles JQS når de skal velge leverandører til anbud, administrere 

leverandørinformasjon og risiko samt overholde bransjekrav. 

Hvis du registrerer deg hos Achilles JQS som leverandør får din 

organisasjon muligheten til å vise seg frem til alle innkjøpere i 

Achilles JQS-nettverket gjennom å fylle ut ett enkelt spørreskjema. 

Dere får tilgang til kontraktsmuligheter og kan dermed spare tid og 

penger i anbudsprosessen.   

Innkjøpere bruker Achilles JQS til å søke etter bedrifter som kan 

levere produkter eller tjenesten de ønsker. De kan også bruke flere 

søkekriterier som CSR, QA og HMS-standarder dersom det er 

relevant for anbudet. Det betyr at du som leverandør kan få en unik 

mulighet til å delta i anbud hvor utvelgelsen er gjort direkte i JQS 

uten egen utlysning. 

Achilles publiserer anbudsinnbydelsene i Official Journal of the 

European Union (UJEU) på vegne av innkjøpermedlemmene.

Hvordan kan kvalifisering hjelpe din bedrift?

Ved å abonnere på Achilles JQS kan din bedrift: 

• Få flere oppdrag ved å vise dere frem og promotere 

produktene og tjenestene deres til hele sektoren under ett. 

• Komme på kandidatlisten ved anbudsmuligheter der 

innkjøperne velger direkte fra Achilles JQS.

• Spare tid og krefter ved å fylle ut et enkelt kvalifiseringsskjema 

for nesten 2800 individuelle innkjøpere.

• Vise frem deres evne til å overholde fastsatte krav i bransjen.

“For oss er det essensielt å være med i Achilles 
JQS, siden mange av våre klienter er svært 
opptatt av å se en etterprøvd og kvalifisert 
leverandørkjede”
 
Kathie Higginson, Marketing Manager
WRS

Hvordan registrerer du din virksomhet i Achilles JQS?

Gå til achilles.com/jqs, og klikk på ‘Bestill kvalifisering i JQS’ 

for å starte søknadsprosessen. Når vi har mottatt betaling 

får du informasjon om hvordan du får tilgang til og fyller ut 

kvalifiseringsspørsmålene på nett. Achilles kontroller informasjonen 

før den gjøres tilgjengelig for innkjøperne.

Nyttige forbindelser for 
innkjøpere & leverandører

Achilles JQS er et registrerings- og kvalifiseringsnettverk for dem som ønsker å være leverandør 
til den nordiske olje & gass-sektoren. Achilles JQS nettverket skaper forretningsmuligheter for 
leverandørene i et nøytralt samarbeidsmiljø, samtidig som det sikrer samsvar med bransjestandarder  
og reduserer risiko for innkjøpsorganisasjoner. 



Abonnementsnivåer og avgifter for leverandører

Achilles JQS har forskjellige abonnementsnivårer som starter 

på NOK 5520. Årsavgiften er basert på antallet produkt- og 

tjenestekoder du ønsker å presentere og promotere for innkjøpere i 

Achilles JQS. Hvis du vil ha en komplett liste over kostnader, kunder 

og kvalifikasjonskrav, kan du gå til achilles.com/no/jqs.

Tilgang til Achilles JQS database for leverandører og 

entreprenører

Kvalifiserte leverandører og entreprenører i Achilles JQS kan til 

en nominell kostnad få tilgang til samme database med detaljert 

leverandørinformasjon som olje- og gasselskapene. Du finner mer 

informasjon om avgiftene og bruksvilkårene i Avtale om bruk om 

Achilles’ leverandørdatabase.
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Leverandørregistrering og kvalifiseringsprosess

Prosess Leverandører Achilles Innkjøpere

Søknad

Søker registrering via 
nettsiden til Achilles-
nettverket og betaler den 
årlige avgiften

Registrering av informasjon
Fyller ut og send inn 
spørreskjema på nett

Godkjenning
Kvalitetssikring av 
informasjon i spørreskjema

Publisering
Vellykket 
kvalifiseringen 

Kvalitetssikring fullført
Leverandørinformasjon 
publiseres

Søk
Tilgang til 
leverandørinformasjon

NOTiCE - ytterligere forretningsmuligheter for leverandører  

Med flere tusen publiseringer hvert år gir NOTiCE leverandører 

mulighet til å holde seg informert om relevante muligheter for 

å vinne kontrakter i Norden og Europa, som kunngjort i Den 

europeiske unions tidende (Official Journal of the European Union). 

Meddelelser via e-post kan sendes til opptil ti personer, og du 

får tilgang til en database med tusenvis av oppdragsmuligheter 

og markedsinformasjon om kontrakter som er relevante for 

virksomheten. 

Interessert i andre sektorer i Norden?

Bygg- og anlegg 

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere 

innenfor bygg- og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom 

i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og 

kontrollert leverandørinformasjon. achilles.com/startbank

Energi 
Sellihca er et registrerings- og kvalifiseringsnettverk som brukes av 

den nordiske energisektoren til valg av leverandører til anbud og til 

administrasjon av leverandørinformasjon og risiko. achilles.com/no/

sellihca 

Transport 
TransQ er et bransjenettverk for den nordiske transportindustrien. 

Det brukes av innkjøpere som ønsker seg oppdatert og godkjent 

leverandørinformasjon, og for å oppnå effektive innkjøp i samsvar 

med EUs bestemmelser. achilles.com/transq 

 
Kontakt vårt leverandørsalgsteam for mer informasjon 
T: +47 37 06 35 00   E: aic@achilles.com 
W: achilles.com/jqs


