CHARTA VZTAHŮ
SE SUBDODAVATELI
Skupina VINCI vyrostla na základních hodnotách, které tvoři její identitu. Dnes skupina VINCI v rámci
svého projektu „Společně“ znovu potvrzuje svou vůli chovat se vstřícně a vést dialog se všemi
zúčastněnými stranami. Její Manifest vyjadřuje ambici skupiny v oblasti sociální, společenské a
environmentální odpovědnosti podniků. Její Etická charta definuje chování, které očekává od svých
zaměstnanců. Ve své Chartě vztahů se subdodavateli skupina VINCI zdůrazňuje, jak je důležité přistupovat
spravedlivě ke svým dodavatelům a subdodavatelům. Za tímto účelem zadavatelé skupiny činí šest
základních závazků a budou dbát o to, aby byly tyto závazky dodržovány.

1 závazek

SROVNATELNÉ PODMÍNKY V OBLASTI BEZPEČNOSTI
PRO NAŠE TÝMY I SUBDODAVATELE
Neustálé zlepšování podmínek bezpečnosti na stavbách je pro skupinu VINCI absolutní prioritou. Náš
management zajišťuje, aby byly zavedeny takové podmínky, které zaručí fyzickou integritu a zdraví všech
osob, které pracují na našich stavbách a v našich provozech. Naši zaměstnanci a týmy subdodavatelů musí
mít srovnatelné podmínky bezpečnosti na všech stavbách a ve všech provozních jednotkách skupiny VINCI.
V rámci tohoto závazku proto podniky skupiny pomáhají subdodavatelům v jejich úsilí o zlepšování.

2 závazek

SPRAVEDLIVÉ OBCHODNÍ VZTAHY
Pro zajištění svého rozvoje musí skupina VINCI dlouhodobě spolupracovat se svými dodavateli. Pokud se
mají naši subdodavatelé udržet na trhu, musí být jejich finanční situace dostatečně silná a zdravá.
Zadavatelé skupiny VINCI se proto zavazují, že budou odmítat abnormálně nízké nabídky a že budou dbát o
řádné plnění smluvních závazků, zejména z hlediska záruk a platebních lhůt.

3 závazek

SPRAVEDLIVÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
V zájmu zajištění objektivního výběru nejvýkonnějších subdodavatelů se zadavatelé skupiny VINCI zavazují,
že budou k subdodavatelům přistupovat spravedlivě, na základě objektivních kritérií výběru, podle zásady
nejlepší nabídky a při dodržení místních právních předpisů.

4 závazek

TRANSPARENTNOST V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
Abychom zlepšili realizaci projektů a rozvíjeli důvěru mezi partnery, je třeba zavést plynulou a transparentní
výměnu informací. Jednotlivé zúčastněné strany budou v dobré víře sdílet veškeré informace nezbytné pro
řádný průběh projektů, při současném zajištění důvěrnosti získaných údajů a respektování duševního
vlastnictví příslušných stran.

5 závazek

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI PODNIKY
V zájmu podpory místní zaměstnanosti se týmy VINCI zavazují, že se budou co nejvíce snažit zapojovat do
svých projektů místní podniky. Pokud to podmínky umožní, budeme se při výběrových řízení obracet na
místní podniky, a podniky skupiny VINCI budou podporovat přenos nezbytného know-how na
subdodavatele, aby byla zajištěna řádná realizace staveb.

6 závazek

DODRŽOVÁNÍ HODNOT SKUPINY VINCI
Skupina VINCI se rozhodla, že bude spolupracovat se subdodavateli, kteří se zavážou k dodržování stejných
hodnot, které skupina vyjádřila ve svém Manifestu a ve své Etické chartě.

