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ABONNEMENTSVILKÅR - LEVERANDØRER
1. Generelt
De betingelser som følger av denne avtale er akseptert av Leverandøren når Achilles har
mottatt bestilling av registreringsmateriell.
Formålet med en felles leverandørregister for bygge- og anleggsnæringen, heretter kalt
StartBANK, er å etablere et register over Leverandører som er vurdert på grunnlag av på
forhånd fastlagte, objektive kriterier. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å gjøre det
enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter og
danner basis for like konkurransevilkår i leverandørmarkedet.
2. Definisjoner
Kjøperbedrifter er de bedrifter som har rett til aktiv bruk av StartBANK, og med det
rett til å hente ut informasjon fra StartBANK.
Oppdatert liste over registrerte Kjøperbedrifter skal på anmodning meddeles
Leverandøren.
Leverandør er en bedrift som registrerer seg i StartBANK som leverandør av tjenester
og / eller varer.
Registrering skjer ved at Leverandøren fyller ut og sender inn det fastsatte elektroniske
spørreskjema og de obligatoriske standarderklæringene til Achilles.
Achilles Systems AS er ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av StartBANK i
henhold til Driftsavtale inngått mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Achilles
Systems AS (Achilles), av 14. april 2005.
3. Omfang
Det er etablert en Styringsgruppe med representanter fra bygge- og anleggsnæringen
som har ansvar for å legge premisser og rammer for StartBANK.
Godkjenning av Leverandører blir foretatt i henhold til de kriterier som til enhver tid er
fastsatte av Styringsgruppen.
Dersom vurderingen er positiv, vil Leverandøren motta en skriftlig bekreftelse fra
Achilles. Den enkelte Kjøperbedrift kan selv beslutte om det er behov for å foreta
ytterligere godkjenning av Leverandøren. Dette vil bli formidlet direkte mellom
Kjøperbedrift og Leverandør.
Registrering som godkjent leverandør innebærer ingen garanti om å bli tatt med i
Kjøperbedriftenes tilbyderliste eller om å bli tildelt kontrakt.
4. Godkjenningskriterier
StartBANK er basert på objektive godkjenningskriterier og regler fastlagt av
Styringsgruppen. Styringsgruppen forbeholder seg retten til å endre kriterier og regler
etter
behov.
5. Søknad om godkjenning
En bedrift som ønsker å registrere seg som Leverandør, er selv ansvarlig for riktig
angivelse av de produkt- og tjenestekategorier som registreringen gjelder.
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6. Godkjenning / avvisning / opphevelse
Achilles vil innen rimelig tid informere Leverandøren om utfallet av registreringen.
Avvisning av din registreringssøknad i StartBANK vil bli meddelt skriftlig med
begrunnelse.
Unnlatelse av å gi fullstendig og riktig informasjon er grunnlag for avvisning av
søknaden.
Leverandøren er selv ansvarlig for å informere Achilles om endringer i de registrerte
data, som han forstår eller burde forstå er av betydning for Kjøperbedriftene.
Styringsgruppen for StartBANK kan oppheve godkjenning av en Leverandør som er
registrert i StartBANK, bare dersom Leverandøren ikke lenger tilfredsstiller de regler og
kriterier som gjelder for StartBANK. Aktuelle Leverandører vil bli informert skriftlig med
begrunnelse for opphevelsen av godkjenningen før registreringen blir slettet
Å holde tilbake viktig informasjon eller å gi informasjon som er usann, villedende eller
grovt unøyaktig, vil kunne medføre diskvalifikasjon.
7. Abonnementsavgift
Styringsgruppen beslutter den til enhver tid gjeldende abonnementsavgift. Denne gjelder
for en periode på inntil 12 måneder fra det tidspunkt leverandøren er blitt godkjent.
8. Ansvar, skadesløsholdelse og mislighold
Leverandøren skal innestå for at den informasjon som er registrert i StartBANK er riktig
på registreringstidspunktet, jf. punkt 6. Leverandøren holder Kjøperbedriftene og/eller
Achilles skadesløs for tap og skade hos Kjøperbedrift og/eller Achilles som måtte oppstå
som følge av bruk av denne informasjonen, jf. punkt 1.
Det vises for øvrig til den alminnelige norske kontrakts- og erstatningsrett.
9. Gjeldende lov, voldgift
Denne avtale er underlagt norsk lov.
Tvister som ikke løses ved gjensidig overenskomst, skal avgjøres ved voldgift i Oslo i
samsvar med Tvistemålsloven kap 32. En voldgiftsdom er endelig og kan ikke påankes av
noen av partene.
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