StartBANK – BAE-næringens Leverandørregister

SB1

Erklæring SB1
Erklæring fra administrerende direktør / daglig leder
Bekreftelsen gjelder:
StartBANK ID:
Firma:
Adresse:
Postnr./ -sted:
Land:

Norge

Organisasjonsnummer:

Vi viser til oversendt registreringssøknad og bekrefter:
Offentlig registrert virksomhet:
Kopi av firmaattest (nyeste utgave) utstedt av offentlig register er vedlagt denne
erklæringen:

✔

Pålagte skatter og avgifter:
Vi bekrefter at ovennevnte organisasjon er ajour med innbetaling av alle pålagte
skatter og avgifter

✔

Årsberetning og –regnskap:
Vi bekrefter at ovennevnte organisasjon har fulgt gjeldende nasjonalt regelverk
m.h.t innrapportering av siste års årsberetning og -regnskap til relevant myndighet

✔

Gjeldsforhandlinger etc:
Vi bekrefter at ovennevnte organisasjon ikke er i gjeldsforhandlinger eller på annen
måte er satt under administrasjon

✔

Arbeidsforhold:
Vi bekrefter at ovennevnte organisasjon har ordnede lønns- og arbeidsforhold. Der
hvor lov om allmenngjøring av tariffavtaler og/eller ILO-konvensjonen nr. 94
kommer til anvendelse legges disse bestemmelsene til grunn.

✔

Generelt:
Informasjonen registrert i Startbank spørreskjema vedrørende ovennevnte
organisasjon er korrekt og gir pr. dags dato en representativ oversikt over
virksomheten inklusive dens tilbud av varer og tjenester.

✔

Forpliktende underskrift av administrerende direktør / daglig leder:
Erklæringen er gyldig kun ved registrert mottak hos koordineringsleddet innen 30 dager etter signering.
Dato:
Signatur:
Blokkbokstaver:

Erklæringen lastes opp i StartBANK spørreskjema.
StartBANK, Achilles Information AS, Tlf: 37 06 35 50

StartBANK – BAE- næringens Leverandørregister

SB2

Erklæring SB2
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Bekreftelsen gjelder:
StartBANK ID:
Firma:
Adresse:
Postnr./ -sted:
Land*:

Norge

Organisasjonsnummer:
*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av eventuelle
tilbud vil det tas hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i
medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsvern og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg
aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system
for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Jeg viser til oversendt registreringssøknad og bekrefter:
Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).1
Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsvern og
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.
1

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det
gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til
å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

ANSATT - Forpliktende underskrift av representant for de ansatte:
Kan ikke undertegnes av Daglig Leder og Styres Leder ved flere ansatte.

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 1
Dato:
Signatur ansatt:
Blokkbokstaver:

Ingen ansatte
DAGLIG LEDER - Forpliktende underskrift av administrerende direktør / daglig leder:
Dato:
Signatur daglig leder:
Blokkbokstaver:

Erklæringen er gyldig kun ved registrert mottak hos koordineringsleddet innen 30 dager etter signering.

Erklæringen lastes opp i StartBANK spørreskjema.
StartBANK, Achilles Information AS, Tlf: 37 06 35 50

