Innmelding av interesse for å delta i midlertidig
system for felles drift og administrasjon av
sonenøkler til postkasseanlegg
Skjemaet kan benyttes av tilbydere som ønsker å delta i Samarbeidsavtale mellom tilbydere av posttjenester om midlertidig
felles drift og administrasjon av sonenøkkelsystem til postkasseanlegg. Tilbyder bes her å beskrive hvordan virksomheten vil
oppfylle kravene i foreslått postforskrift § 10 a, jf. Samferdselsdepartementets høring 25. oktober 2016 om endringer i
postregelverket. Skjemaet bygger på kravene som stilles i postforskriften, men innebærer kun en preliminær deklarering av
hvordan kravene som oppstilles i postforskriften § 10 a første ledd kan anses oppfylt. I den preliminære deklareringen vil det
ikke kreves informasjon om tilbyders økonomiske sikkerhetsstillelse, slik som kreves ved endelig godkjenning, ettersom dette
er avhengig av fastsatt kostnadsfordeling.
Nkom vil på bakgrunn av informasjonen som gis her kunne gi tilbyderne tilbakemelding dersom det er behov for ytterligere
informasjon eller klargjøring. Dette vil gjøre at saksbehandlingen av godkjenningssøknader i januar 2017 vil gå så hurtig som
mulig. Dersom tilbydere ikke melder interesse innen 21. desember 2016 vil det kunne medføre at godkjenningsprosessen blir
forsinket og at det ikke kan gis tilgang til sonenøkler og sonenøkkelsystem for tilbyder allerede fra januar 2017.
Utfylt og innmeldt skjema innebærer ingen bindende virkning for tilbyder. Tilbyder vil stå fritt til å avkrefte eller bekrefte
hvorvidt tilbyder ønsker å delta på et senere tidspunkt. Tilbyder må gi en endelig bekreftelse innen en nærmere fastsatt frist i
januar 2017, ved å anvende skjema som Nkom vil publisere på sine nettsider innen kort tid.

Opplysninger om tilbyder
Firmanavn

Organisasjonsnr.

Kontaktperson

Telefon

Postadresse

Postnr./sted

E-post

Telefaks

Besøksadresse

Hjemmeside

Nasjonal

Postadresse:

Tel: 22 82 46 00

NO 974 446 871

kommunikasjonsmyndighet

Postboks 93

Fax: 22 82 46 40

www.nkom.no

Besøksadresse:

4791 LILLESAND

firmapost@nkom.no

Nygård 1, Lillesand

Virksomhetens rutiner for «sikkerhet», jf. postforskriften § 10 a første ledd
Beskrivelse av rutiner for håndtering av sonenøkler (for eksempel av bud og/eller nøkkelansvarlig):

Beskrivelse av rutiner for oppbevaring av nøkler:

2

Beskrivelse av rutiner og registreringssystemer for inn- og utkvittering av nøkler:

Beskrivelse av nøytral merking av sonenøkler:

Beskrivelse av interne rutiner for umiddelbar rapportering ved tapte nøkler:

3

Virksomhetens rutiner for «internkontroll», jf. postforskriften § 10 a første ledd
Beskrivelse av rutiner for dokumentasjon og kontroll av at rutinene beskrevet overfor følges i virksomheten og/eller
virksomhetens underleverandører:
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Virksomhetens rutiner for «rapportering», jf. postforskriften § 10 a første ledd
Beskrivelse av rutiner for rapportering internt ved avvik:

Beskrivelse av rutiner for rapportering eksternt ved avvik:
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Tilbyders underskrift
Undertegnede bekrefter at opplysninger gitt på dette skjemaet er korrekte:
Dato

Sted

Tilbyders underskrift

Gjenta underskriften her med trykte bokstaver

Eventuelle tilleggsopplysninger/merknader
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