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Til deg som er, eller ønsker å være, leverandør til ISS Facility Services AS 

Vår innkjøpsstrategi går i veldig korte trekk ut på at vi vil få dekket våre og våre kunders behov for 

varer og tjenester til en lavest mulig total kostnad.  Samtidig så ønsker vi at dette skal skje med en 

lavest mulig risiko, i samsvar med gjeldende lover og regler, med omtanke for miljøet og slik at vårt og 

våre kunders omdømme blir godt ivaretatt.   

For å oppnå dette ønsker vi å samle flest mulig av våre anskaffelser hos et begrenset antall 

kvalitetsleverandører som vi har gode relasjoner med.  Prosessene for konkurranseutsetting, kjøp og 

betaling skal være standardiserte, effektive og gjennomsiktige, og vi skal ha god kontroll. 

Vi vil sterkt anbefale at leverandører som ønsker å ha en god relasjon til ISS setter seg inn i 

informasjonen som fremkommer nedenfor. 

 

1. Leverandørkategorier 

Vi kategoriserer og prioriterer våre leverandører som følger; 

a. ISS anbefalte leverandører -- globale 

b. ISS anbefalte leverandører – landsdekkende 

c. Lokale leverandører med avtale 

d. Lokale leverandører uten avtale 

ISS anbefalte leverandører er «A-laget» som vi ønsker å samle mest mulig av våre kjøp hos.  Disse må 

ha ISS som en prioritert kunde og skal ha en dedikert kontaktperson (KAM) for ISS.  De vil også ha en 

dedikert kontaktperson i vår Konserninnkjøpsavdeling. 

Lokale leverandører kan være et alternativ når behovene ikke kan dekkes godt av ISS anbefalte 

leverandører og når konkrete prosjekt har blitt konkurranseutsatt. 

 

2. Konkurranseprinsippet og metode for konkurransegjennomføring 

Vi vil at våre leverandørvalg i størst mulig grad skal være basert på rettferdig konkurranse mellom 

kvalifiserte tilbydere.  Vi benytter de elektroniske konkurranseverktøyene Scanmarket og Mercell til 

dette formålet.  Ved bruk av slike verktøy sikrer vi at konkurransen blir reell, alle tilbydere får lik 

informasjon, at kommunikasjonen blir effektiv og at anskaffelsesprosjektene blir godt dokumentert. 

 

3. Krav til våre leverandører 

Vi krever normalt at våre leverandører aksepterer følgende to dokumenter som også inngår i alle våre 

rammeavtaler og innkjøpsordre; 

• ISS Standardvilkår for kjøp av varer og tjenester 

• Etiske Retningslinjer for ISS leverandører 

I tillegg til dette vil vi i noen tilfeller også kreve at leverandører aksepterer standardvilkårene til enkelte 

av våre kunder.  Dette gjelder spesielt når leverandør skal utføre arbeid på kundens sted.   
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4. Spesielle krav til leverandører av mat, drikke og non-food til våre kantiner 

ISS er medlem av Innkjøpsgruppen, et partnerskap med Umoe Restaurants og Nordic Choice.  Disse 

selskapene forhandler og forvalter felles avtaler for leveranser av mat og drikke og non-food, samt 

enkelte andre kategorier.  Innkjøpsgruppen har utarbeidet et felles dokument, Innkjøpsgruppens 

Produktstandard.  Dette dokumentet inngår i Innkjøpsgruppens felles leverandøravtaler.  

Innkjøpsgruppen vil også gjennomføre en årlig undersøkelse blant sine felles leverandører for å forsikre 

seg om at dokumentet er kjent og blir etterlevd.   

 

5. Spesielle krav til våre underleverandører 

a. En underleverandør er en leverandør av tjenester som leveres hos en ISS-kunde, på 

oppdrag fra ISS og for ISS sin regning og risiko.  Underleverandører utgjør en spesiell 

risiko for ISS og vi har derfor innført følgende tilleggskrav for denne kategorien; 

b. Alle underleverandører skal være registrert i kvalifikasjonsordningen StartBANK. 

c. Underleverandører som har rammeavtale med ISS og som fakturerer for mer enn 

250.000 kroner pr år til ISS skal for egen regning gjennomføre en 1/1 dags StartBANK 

revisjon annet hvert år.  Revisjonen gjennomføres i kundens lokaler og av en revisor 

fra Achilles. 

 

 

6. ISS ProcurePASS 

ISS har innført et globalt kvalifikasjonssystem, ISS ProcurePASS.  Alle leverandører som ønsker å være 

kvalifisert som leverandør til ISS må gjennomføre en egenerklæring (selv assessment) i ISS 

ProcurePASS.  Dette gjøres på to nivå; 

a. Nivå 1 (stage 1).  Gjelder alle leverandører.  Dette er enkelt å gjennomføre og er gratis 

for leverandør. 

b. Nivå 2 (stage 2).  Gjelder utvalgte leverandører som basert på ulike kriterier er viktige 

eller kritiske for ISS og for våre kunder.  Utfyllingen tar litt mer tid for leverandør og 

opplysningene som blir gitt skal verifiseres av vår samarbeidspartner Achilles.  Det siste 

medfører at registrering innebærer en mindre avgift for leverandør. 

Egenerklæringen skal fornyes hvert år.  Invitasjon til å gjennomføre og fornye egenerklæring i ISS 

ProcurePASS sendes ut fra vår samarbeidspartner Achilles som også administrerer løsningene.   

Forutsatt at leverandør har avgitt en fullstendig egenerklæring i ISS ProcurePASS så kan ISS 

Konserninnkjøp internt registrere leverandøren som kvalifisert.   

Vi gjør spesielt oppmerksom på at oppdatert registrering i StartBANK et godkjent som alternativ til 

Nivå 2 i ISS ProcurePASS.  En leverandør som har gjennomført ISS ProcurePASS nivå 1 og som også er 

registrert i StartBANK vil således kunne kvalifiseres på høyeste nivå. 

Hensikten med å kvalifisere leverandører i ISS ProcurePASS, i StartBANK og ved revisjon er å oppnå en 

nødvendig trygghet for ISS og for våre kunder.  Vi mener at dette er i alles interesse.   
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7. Elektronisk kjøp- og betalingsprosess 

ISS ønsker at alle bestillinger av varer og tjenester skal skje gjennom vårt innkjøpssystem Coupa.  

Faktura som sendes til ISS skal være elektronisk og skal inneholde referanse til vårt 

innkjøpsordrenummer (PO-nummer).  PO-nummer har format som følger: NO0000000000 (to 

bokstaver og 10 siffer uten opphold mellom bokstaver og siffer).  Når leverandør er informert og har 

akseptert dette så vil referanse til vårt PO-nummer være en forutsetning for at faktura skal være 

korrekt.  Vi vil forbeholde oss retten til å avvise fakturaer som ikke inneholder referanse til PO nummer.   

 

8. Organisasjon – kontaktinformasjon. 

Innkjøpsarbeidet i ISS ledes og organiseres av en sentral innkjøpsavdeling, Konserninnkjøp.  Denne 

avdelingen har ansvaret for å forhandle og forvalte sentrale avtaler samt systemer og prosesser.  

Bestillinger av varer og tjenester skjer i all hovedsak fra våre lokale avdelinger.  Med bruk av ett felles 

innkjøpssystem så sikrer vi at kjøp i størst mulig grad styres mot godkjente leverandører og sortiment. 

Hvis du trenger å kontakte Konserninnkjøp og ikke vet hvem av våre medarbeidere du skal kontakte, 

bruk gjerne innkjøp@no.issworld.com. 
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