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AVTALE MELLOM: 
 
 
 

Achilles Information Centre, 
Oljeindustriens Leverandørregister A/S 

Boks 1656, Stoa.  4857 Arendal 
(Organisasjonsnummer: 971178604) 

 
(heretter kalt Achilles) 

 
 
 

OG 
 
 
 

Firmanavn: 
  

Adresse: 
  

 
  

med organisasjonsnummer: 
  

 
 
 
 

(heretter kalt Bruker) 
 

 
 
 
 

VEDRØRENDE: 
 

Bruk av Achilles Leverandørdatabase 
 

http://www.achilles.com/�
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Følgende avtale er inngått mellom Achilles og Bruker med organisasjonsnummer som 
spesifisert på første side i denne avtalen og skal gjelde fra (dato) ………………….. 
 
 
1. Omfang 

Achilles Leverandørdatabase (Databasen) er i utgangspunktet utviklet som et verktøy 
for etablering tilbyderlister i en anskaffelsesprosess for norske og danske oljeselskaper. 
Denne rettigheten til å benytte Databasen er nå utvidet til også å gjelde alle aktører i 
forsyningskjeden for disse oljeselskapene. Vilkårene for tilgang til Databasen er 
spesifisert nedenfor: 
 
 

2. Avtalens forutsetninger 
 

2.1. Det forutsettes at Bruker har tilgang til internett. 
 

2.2. Forutsetningen for å kunne inngå og opprettholde denne avtalen er at Bruker til 
enhver tid har status som Kvalifisert Leverandør i Achilles Felles 
Kvalifikasjonsordning (Kvalifikasjonsordningen). Dersom Bruker ikke 
fornyer/oppdaterer sin registrering som leverandør i Kvalifikasjonsordningen, vil 
avtalen om tilgang til Databasen opphøre ved utløpet av kvalifikasjonsperioden. 
 

2.3. Informasjonen i Databasen stilles under denne avtalen til rådighet kun for internt 
bruk hos Bruker. Videreformidling av informasjon fra Databasen til tredjepart 
(herunder til Brukers eventuelle tilknyttede selskaper), vil være et brudd på denne 
avtalen. 

 
 
3. Pris og tilgangsregulering. 
 

Den årlige abonnementsavgiften for å benytte Databasen og antall personer som kan få 
tilgang er avhengig av Brukers samlede årsomsetning som fremkommer av Brukers 
siste reviderte årsregnskap i samsvar med følgende tabell: 

 

 Årsomsetning Abonnementsavgift 
Maks antall 
brukere 

Brukergruppe 1: <NOK 200 millioner NOK 6,000 5 
Brukergruppe 2: NOK 200-500 millioner NOK 12,000 10 
Brukergruppe 3: NOK 500-800 millioner NOK 18,000 15 
Brukergruppe 4: NOK 800-1100 millioner NOK 24,000 20 
Brukergruppe 5: NOK 1100-1500 millioner NOK 30,000 25 
Brukergruppe 6: >NOK 1500 millioner  NOK 36,000 30 

Abonnementsavgifter er angitt eks. merverdiavgift. 
 
Ved fornyelse av denne avtalen gis Achilles rett til justering av ovennevnte 
abonnementsavgifter i henhold til endring i Statistisk Sentralbyrås indekstall for 
konsumpris og da slik at prisen reguleres til nærmeste hele hundrekrone. Slik regulering 
finner sted en gang hvert kalenderår.

http://www.achilles.com/�
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4. Faktura 
 

Faktura for hele abonnementsavgiften blir sendt Bruker ved inngåelse av avtalen om 
bruk av Databasen. På tilsvarende måte blir faktura sendt i forbindelse med årlig 
fornyelse av abonnementet ved utløpet av første eller senere abonnementsperioder. 
Fakturaer skal betales innen 30 dager fra fakturadato. 
 
Faktura skal sendes til: 
 

Fakturaadresse: 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 

 

E-post : 

 

 
 
 
5. Tilgang til Databasen  
 

Ved inngåelse av avtalen blir Bruker gitt tilgang til Databasen over internett. Det 
utnevnes en ansvarlig (lokal administrator) hos Bruker, som igjen sørger for å gi andre 
personer hos Bruker tilgang ( passord ). 
 
 
Lokal administrator: 
 
 

Navn:  

E-post :  
  

http://www.achilles.com/�


 
ACHILLES LEVERANDØRDATABASE - STANDARD AVTALE 

AVTALE NR:  Side 4 av 4  
 
 

 

Achilles Information Centre 
Vikaveien 31  N-4817 His  P.O.Box 1656 Stoa  N-4857 Arendal  NORWAY 
T: +47 37 06 35 00  F: +47 37 06 35 01  E: aic@achilles.com  
www.achilles.com  

  

 
6. Oppsigelse / Heving 
 

Avtalen gjelder for en innledende periode på 12 måneder fra dato for avtalens 
inngåelse. Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter minimum senest en måned før 
utløpsdato. Dersom avtalen ikke sies opp av Bruker eller Achilles innen fristen, vil den 
gjelde for en ny periode på 12 måneder. 
 
Ved vesentlig mislighold av avtalen, herunder brudd på  artikkel 2.3, har Achilles rett til 
å heve avtalen med umiddelbar virkning uten at det gis noen økonomisk kompensasjon. 
 
 

7. Ansvar 
 

Achilles er ikke ansvarlig for noe tap som måtte oppstå for Bruker ved dennes 
benyttelse av eller mulighet for tilgang til Databasen. Bruker skal således holde Achilles 
skadesløs for ethvert tap som måtte bli påført Bruker eller tredjepart ved de rettigheter 
Bruker er gitt i følge avtalen. 
 
 

8. Gjeldende lov / Tvister 
 

Denne avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som ikke kan løses ved 
gjensidig overenskomst, skal avgjøres ved voldgift i Stavanger i samsvar med Kap. 32 i 
Tvistemålsloven. 

 
 
 
for Achilles  for Bruker 
   
   
   
   
Dato:   Dato:  
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