6. EYÐUBLÖÐ
6.1 UMSÓKN ÞJÓNUSTUAÐILA TIL ÚRVINNSLUSJÓÐS
„Förgun spilliefna“
UMSÓKN
Til Úrvinnslusjóðs
Suðurlandsbraut 24
108 – Reykjavík

Merkja skal í reitina að neðan til staðfestu þess að tilgreindar upplýsingar fylgi umsókn.
Almennar upplýsingar
 Starfsleyfi og starfsleyfisskilyrði.
 Almennar upplýsingar um fyrirtækið og starfsemi þess.
 Fjöldi starfsmanna, menntun/reynsla.
 Nöfn sérfræðinga sem vinna hjá þjónustuaðila eða sem þjónustuaðili hefur aðgang að (sjá
2.1.4 )
 Upplýsingar um gæðastefnu og/eða gæðavottun, séu þær fyrir hendi.
 Upplýsingar um umhverfisstefnu fyrirtækisins.
 Yfirlit yfir helstu verkefni, unnin á sl. 2 árum.
 Staðfesting á að viðkomandi sé í skilum með opinber gjöld og lífeyrisgreiðslur.
 Yfirlýsing frá aðalviðskiptabanka um skilvísi í viðskiptum.
Upplýsingar er varða verkefnið
 Hvernig umsækjandi hyggst vinna verkið.
 Hvaða tækjabúnað á að nota.
 Almennar upplýsingar um undirverktaka (ef einhverjir).
 Gögn um leyft hámarksmagn ákveðinna efna sem mega vera í einu í umsjá eða
meðhöndlun hjá þjónustuaðila, eða önnur takmarkandi skilyrði af hálfu yfirvalda.
eða
 Yfirlýsing fyrirtækis um að engar takmarkanir séu í gildi.
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SAMNINGSFORM
Verkkaupi

Úrvinnslusjóður

Þjónustuaðili

Kennitala

530803-3680

Kennitala

Heimilisfang

Heimilisfang

Sími

Suðurlandsbraut 24
108-Reykjavík
517 4700

Myndsendir

517 4709

Myndsendir

Netfang

urvinnslusjodur@urvinnslusjodur.is

Netfang

Sími

Krossa skal í viðeigandi reit “A” eða “B”.
A

Starfsleyfi kveður á um takmarkað magn ákveðinna spilliefna í starfsstöð
þjónustuaðila. Fjöldi fylgiskjala er ______.

B
Engin magntakmörkun er í starfsleyfi þjónustuaðila.

Framkvæmd skal vera í samræmi við skilmála nr. ÚRVS-01-2009 með hugsanlegum síðari
breytingum.
Gildandi skilmálar eru á vef Úrvinnslusjóðs á hverjum tíma: http://www.urvinnslusjodur.is
Fyrir verkið greiðir Úrvinnslusjóður samkvæmt gildandi gjaldskrá sjóðsins á hverjum tíma.
Starfsleyfi þjónustuaðila gildir til:
Samningur þessi er gerður í 2 samhljóða eintökum, eitt fyrir hvorn samningsaðila og gildir
jafn lengi og starfsleyfi gildir. Gera skal nýjan samning við endurnýjun starfsleyfis.
Staður og dagsetning
F.h. Úrvinnslusjóðs

F.h. þjónustuaðila

_______________________

_________________________

Vottar
_________________________________

kt. _____________________

_________________________________

kt. ____________________ _

Að samningi gerðum verður nafni þjónustuaðila bætt á lista sjóðsins á vefsíðunni www.urvinnslusjodur.is.
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