StartBANK

offentlige anskaffelser

StartBANK
Bakgrunn
I 2002 ble prosjektet ”Seriøsitet i Byggenæringen” startet. Prosjektet er et
samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Prosjektet har som målsetting å støtte opp om de seriøse bedriftene i BAE-næringen (Bygg-, Anlegg og Eiendom), samtidig som det skal bidra til et mer
effektivt tilsyn.
Styringsgruppen for seriøsitetsprosjektet består av lederne for de viktigste direktoratene, sammen med lederne for arbeidslivets organisasjoner.
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Ytterligere informasjon om StartBANK finnes på: www.startbank.no

Database

Leverandører

En leverandør legger inn basisdata en
gang i året eller ved endringer. Oppdragsgiver vil finne den nødvendige informasjon i databasen, og slipper å be om det
hver gang en (mulig) leverandører skal
vurderes.

StartBANK

StartBANK er en null-profit aktivitet for BNL der best mulig informasjon
skal presenteres på en effektiv måte og til lavest mulig pris. Formålet er
å forenkle kommunikasjonen mellom seriøse aktører og medvirke til
effektivisering i alle ledd.
Det er etablert en egen styringsgruppe der alle kategorier av leverandører
og bestillere (byggherrer, entreprenører etc.) er representert.
StartBANK driftes av Achilles Systems AS som også drifter en rekke andre
lignende ordninger, bl.a. innen forsyningssektoren.
Offentlige oppdragsgivere kan ikke kreve at en leverandør skal dokumentere eller oppfylle kvalifikasjonskrav gjennom registrering i en informasjonsbase. Man kan kun angi at dokumentasjonskravene eller kvalifikasjonskravene for visse kvalifikasjonskriterier vil være oppfylt gjennom en
slik registrering, men at det også vil være oppfylt ved annen dokumentasjon, ved at denne legges ved hver gang man sender inn tilbud.

SLIK VIRKER STARTBANK
Potensielle leverandører

StartBANK eies av Byggenæringens Landsforening og er en åpen informasjonsbase (dokumentasjonsdatabase) der alle leverandører som oppfyller objektive kriterier kan bli registrert. Basen er tilgjengelig for alle som
inngår avtale om bruk av ordningen.
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Hva gir StartBANK bestillerne
Rask og effektiv tilgang til et oppdatert
leverandørregister
Rask, enkel og prisgunstig tilgang til
informasjon fra offentlige registre samt
kredittopplysninger
Plattform for videreutvikling av egne
leverandørregistre
Et godt grunnlag for en kvalitets- og
kostnadseffektiv innkjøpsprosess.
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Tilbyderliste

StartBANK er sammen med ID-kort og krav om mannskapslister på byggeplass sprunget ut av dette prosjektet. En aktiv bruk av StartBANK vil bidra
til et mer seriøst næringsliv, og det vil gi oppdragsgivere redusert risiko for
at man kontraherer useriøse bedrifter. StartBANK erstatter ikke kravet om
årvåkenhet hos den enkelte bestiller, men det gir et bedre verktøy for valg
av seriøse leverandører.

StartBANK
Anskaffelser innen Forsyningssektoren
(typisk elektrisitet, transport , olje- og gass)
Anskaffelser som er omfattet av forsyningsforskriften kan benytte StartBANK på samme måte som for eksempel oljeindustrien bruker FKO (Felles
Kvalifikasjonsordning). Dette innebærer at StartBANK må utlyses gjennom
Doffin/TED som en formell felles kvalifikasjonsordning for de selskaper innen forsyningssektoren som velger å benytte StartBANK

Anskaffelser innen Klassisk sektor
(stat, kommune og fylkeskommune)
For anskaffelser innen klassisk sektor kan StartBANK benyttes både i forbindelse med utvelgelse i begrensede anbudskonkurranser og for å kontrollere opplysninger som kreves av anbydere/tilbydere. Slik bruk forutsetter at
Startbank utlyses av offentlig etat/organisasjon gjennom Doffin/TED som
et formelt leverandørregister. Det må gis klar beskjed om at de leverandører
som er godkjent i StartBANK vil slippe å kopiere den samme informasjonen
som ligger i StartBANK ved innlevering av eventuelle tilbud.
For anskaffelser der kunngjøring ikke er påkrevd kan f.eks. StartBANK brukes
for å velge tilbydere som i utgangspunktet er registrert, slik at bestiller kan
få tilgang til basisinformasjon om disse foretakene, før de inviteres til en
konkurranse. Det samme gjelder for alle begrensede anbudskonkurranser,
uavhengig av terskelverdi. StartBANK kan også benyttes for forhandlede
kontrakter.

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser:
Fornyings- og Administrasjonsdepartementet.
“I forsyningsforskriften er det adgang til å
kunngjøre gjennom såkalte kvalifikasjonssystemer. Oppdragsgiver kan kunngjøre at det etableres
et kvalifikasjonssystem som vil bli brukt for visse
anskaffelser. Leverandører kan så bli kvalifisert til
å bli tatt opp i dette systemet. Når oppdragsgiver
så senere skal foreta en anskaffelse, behøver han
ikke kunngjøre dette i TED , men kun invitere de
som er medlem av kvalifikasjonssystemet for den
relevante type anskaffelsen. En dokumentasjonsdatabase har ikke denne virkningen i klassisk sektor.” (side 116/117)
“Kvalifiseringsverktøy
Kvalifisering av leverandører er ressurskrevende
både for oppdragsgiver og leverandørene. Det
kan tenkes ulike systemer som forenkler denne
prosessen. Slike systemer kan variere fra å være
en dokumentasjonsdatabase hvor mye dokumentasjonen er lett tilgjenglig på ett sted, til å
være mer utførlige systemer som foretar hele
eller deler av kvalifiseringsarbeidet, inkludert vurderingen av om kvalifikasjonskravene er oppfylt.
Avhengig av arten av kvalifiseringsverktøyet, kan
dette fungere som en database hvor leverandører som er registrert automatisk kan dokumentere
kvalifikasjonskrav ved å vise til sin registrering. I
Kvalifiseringsverktøyet kan man sette av større
ressurser til å undersøke hver leverandør ved registrering og til å følge opp leverandøren over tid.
Leverandøren behøver ikke samle inn dokumentasjon og sende den inn til hver oppdragsgiver
for hver konkurranse. Oppdragsgiver behøver
ikke motta dokumentasjon og måtte bruke ressurser og kompetanse til å evaluere dokumentasjonen. Et eksempel på et kvalifiseringsverktøy
er http://www.startbank.no/ som er utviklet av
Byggenæringens Landsforening (BNL).
Oppdragsgiver kan ikke kreve at en leverandør
skal dokumentere eller oppfylle kvalifikasjonskrav gjennom registrering i et kvalifikasjonsverktøy. Oppdragsgiver kan kun angi at dokumentasjonskravene eller kvalifikasjonskravene for visse
kvalifikasjonskriterier vil være oppfylt gjennom
en slik registrering, men at det også vil være oppfylt ved annen dokumentasjon. Oppdragsgiver
står imidlertid fritt til å bruke kvalifikasjonsverktøy til å foreta hele eller deler av kvalifiseringsjobben. Oppdragsgiver må da dekke kostnadene.”
gjennom en slik registrering, men at det også vil
være oppfylt ved annen dokumentasjon. Oppdragsgiver står imidlertid fritt til å bruke kvalifikasjonsverktøy til å foreta hele eller deler av
kvalifiseringsjobben. Oppdragsgiver må da dekke
kostnadene.” http://odin.dep.no/fad/norsk/dok/
regelverk/retningslinjer/071061-120002/dokbn.html (side 116/ 117).

StartBANK
Informasjonsinnhold
Statens Byggtekniske Etat
Sentral godkjenning for
ansvarsrett

BrønnøysundRegistrene
Firmaatt. enhets- og
regnskaps reg.

StartBANK
(infobase)

Dun & Bradstreet
Kredittopplysning

Tilleggsopplysninger
(kvalitet, HMS, miljø etc.)

Skattedirektoratet
Registerinfo, SKAV-skjema

Tilleggspakke D&B
kredittopplysning og
personrolleinformasjon

Opplysningene i StartBANK er basert på en kombinasjon av egenmelding
fra leverandørene i kombinasjon med uttrekk av informasjon fra offentlige
kilder. I tillegg er det etablert utvidet kopling mot ulike kilder for kredittinformasjon. Ved registrering i StartBANK avgir daglig leder en erklæring om at
registreringen i StartBANK gir et korrekt bilde av virksomheten på registreringstidspunktet. En slik registrering må fornyes årlig, hvis ikke slettes registreringen., For å bli registrert i Startbank legges til grunn objektive og ikke
diskriminerende kriteria. Dette bidrar til likebehandling av leverandører.

ACHILLES SYSTEMS AS
Achilles Norden leverer online
innkjøpssystemer og spesialiserte
tjenester rettet mot strømlinjeforming
av sentrale deler av forsyningsprosessene i større organisasjoner.
Tradisjonelt har dette vært rettet mot
forsyningssektoren:
- olje- og gass industrien
- transportsektoren
- elektrisitesforsyningen
Adresse: Vikavn 31, 4801 Arendal
Pb. 1526 Stoa, 4856 Arendal
Telefon: 37 06 35 50
Telefaks: 37 06 35 51
E-post: startbank@achilles.com
www.startbank.no eller
www.achilles.no

Informasjonsinnholdet er gruppert under følgende hovedavsnitt:
•Generell informasjon (Navn, adresse, kontaktpersoner, telefon, e-post etc.)
•Finansiell og kommersiell informasjon (Revidert regnskapsinformasjon for de
siste 3 år, antall ansatte, daglig oppdatert kreditrating fra Dun & Bradstreet)
•Ansvarsrett og forsikring (Direkte link til Byggteknisk etats database over
foretak med sentral godkjenning for ansvarsrett)
•Kvalitetssystemer
•HMS, Ytre miljø
•Oversikt over de produkter og tjenester som leverandøren tilbyr klassifisert
etter hovedtrekkene i Norsk Standard. Dette er den mest omfattende seksjonen og innholder ved siden av relevante referanser fra tidligere leveranser
også omfanget av disse leveransene slik at brukere kan sammenholde oppgitt kapasitetsinformasjon med størrelse på tidligere gjennomførte leveranser.
StartBANK er et verktøy som kan forenkle anskaffelsesprosessene, også i
offentlig sektor og samtidig bidra til økt seriøsitet, både i anskaffelsesprosessen og i næringen.

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
BNL er den nest største landsforening i NHO. Foreningen representerer 17 bransjeforeninger og 3.800
medlemsbedrifter med 64.000
ansatte.
Adresse: Essendrops gate 3, Oslo
Pb. 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
Telefon: 23 08 75 00
Telefaks: 23 08 75 01
www.bnl.no

