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ВЪВЕДЕНИЕ
Този Поведенчески Кодекс (“Поведенчески Кодекс за доставчици”) очертава базовите изисквания,
които София Мед (“София Мед”) има към своите доставчици на стоки и услуги, както и към техните поддоставчици (“Доставчици” и всеки поотделно “Доставчик”) по отношение на отговорността им към
техните заинтересовани страни и околната среда. София Мед не само доставя висококачествени
продукти и услуги, но и се ангажира да извършва бизнес дейностите си в съответствие с приложимите
закони и наредби, както и да се води от честност, интегритет и отчетност.
Политиката по устойчивост на София Мед отразява нашия ангажимент и допълва стратегията ни за
управление на бизнеса ни в съответствие с принципите за устойчиво развитие.

НАШИТЕ БИЗНЕС ПРИНЦИПИ
Технологично лидерство и
иновации

Интегритет - корпоративно
гражданство

Работа в екип

Ангажираност

Признание

Фокус върху резултатите

Ние извършваме своята бизнес дейност според принципите на фирмения Кодекс за поведение и бизнес
етика и Политиката по устойчивост. Целта ни е да ангажираме веригата ни на доставки и да насърчим
нашите Доставчици да уважават, следват и прилагат настоящия Поведенчески Кодекс. Нашите клиенти
очакват подобно поведение от всички партньори, с които работим, особено от нашите Доставчици.
Нашият Кодекс за поведение и бизнес етика съдържа фундаментални принципи, правила и основни
ценности, които формират рамката на нашите корпоративни дейности.
Нашият Поведенчески Кодекс за доставчици и нашият Кодекс за поведение и бизнес етика предоставят
една отлична основа за изграждане на доверието, което играе ключова роля в нашия устойчив бизнес
успех.
Нашият Поведенчески Кодекс за доставчици се фокусира върху промотирането на етиката,
прозрачността и професионализма по веригата ни на доставки. Кодексът взема предвид
международните стандарти и инициативи ISO 26000, SA 8000, ΑΑ1000, международните стандарти за
труд ILO, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, Десетте Принципа на глобалния договор на ООН, както и
насоките на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD) за мултинационалните
предприятия.
София Мед си запазва правото основателно да променя изискванията на настоящия Поведенчески
Кодекс за доставчици при промени във фирмения Кодекс за поведение и бизнес етика. В тези случаи,
София Мед ще уведоми своите Доставчици и ще очаква от тях да приемат тези основателни промени.
Считаме за изключително важно нашите Доставчици да спазват законите, наредбите и
държавните правила, които са приложими за техния бизнес.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОДЕКСА
Поведенческият Кодекс за доставчици на София Мед е приложим за всички доставчици (т.е.
подизпълнители, независими консултанти, и др.), с които София Мед работи, незавидсимо от вида на
доставките - продукти или услуги - и мястото на тяхната дейност. Въпреки, че Кодексът е приложим само
за директните Доставчици на София Мед, ние ги насърчаваме те да приканват своите собствени
доставчици и подизпълнители да следват тези правила.
Въпреки, че клаузите в този Кодекс са насоки, трябва да се отбележи, че всяко нарушение на
настоящия Кодекс би могло да повлияе на бизнес отношенията между Доставчика и Фирмата.
Клаузите в този Кодекс са в допълнение на, а не вместо, клаузите на което и да е законово споразумение
или договор между даден Доставчик и София Мед. Този Кодекс не създава облаги или предимства за
трети страни - доставчици, подизпълнители, техните съответни служители или която и да е друга страна.

ОБЩИ НАСОКИ
Този Поведенчески Кодекс е доброволен кодекс, който цели да подчертае интереса на София Мед да
инкорпорира принципите на честност, етичност и устойчивост по веригата на доставки.
София Мед няма да предприеме никаква форма на незаконно или неетично поведение.
·

От Доставчиците се очаква да спазват клаузите, описани в този Поведенчески Кодекс, като
трябва да ги използват като общи насоки в своя бизнес, дори и тези клаузи да са по-високи от
законовите изисквания. София Мед поставя стандартите в този Поведенчески Кодекс за
минимум и насърчава Доставчиците си да ги надминават чрез постоянно подобряване на
тяхното представяне в сферата на корпоративната отговорност и устойчивост.

·

Доставчиците носят отговорността да уведомят своите служители за Поведенческия кодекс за
доставчици на София Мед и да се уверят, че те разбират описаните в него изисквания.

·

Приканваме Доставчиците да съхраняват обективни доказателства (напр. документи, архиви,
записи, лицензи, и др.), за да могат да докажат, че спазват този Поведенчески кодекс за
доставчици. Сертификация по съответните системи за управление е отлично доказателство за
спазването на този Кодекс.

·

За да се уверим, че Доставчикът спазва този Кодекс, си запазваме правото да одитираме и
инспектираме дейността и производствените мощности на Доставчика за наша сметка и след
уведомление, с или без помощта на трета страна.

·

Насърчаваме Доставчиците да докладват на София Мед своите действия по темата Устойчивост
(напр. чрез своите Доклади по Устойчивост / Корпоративна отговорност).
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1. БИЗНЕС ЕТИКА И АНТИ-КОРУПЦИЯ
Въвели сме високи стандарти за етично поведение във всички наши бизнес дейности;
очакваме от Доставчиците си да извършват своя бизнес етично, прозрачно и честно.
Бизнес интегритет
София Мед очаква от Доставчиците си да се придържат към най-високите стандарти за етично
поведение във всеки аспект на своя бизнес, включително взаимоотошения, практики, сорсинг,
и дейности, както и да не влизат в каквато и да било форма на корупционни практики,
включително, и не само, изнудване, измама, подкуп или пране на пари. Ако се открият
корупцонни практики в бизнеса, от Доставчика се очаква да докладва на Компанията за всяко
съмнение.
Конфиденциалност
София Мед очаква от Доставчиците си да пазят всяка информация касаеща София Мед и
търговските и финансови планове по надежден и безопасен начин. Тя трябва да се третира като
поверителна и трябва да бъде опазена от неоторизиран достъп до нея. Трябва да бъдат налични
средства за защита на клиентската информация.
Неправилни дейстия
София Мед очаква Доставчиците й да избягват поведение или действия, които могат да
повлияят, или влияят, на решенията на София Мед свързани с доставките. Такова поведение
или действия включват: подаръци или развлечения на прекомерна стойност и/или без бизнес
цел, предлагането на парични средства или техния еквивалент, предлагането на заем,
предложения към служителите на София Мед или техни роднини за наемане на работа.
Лоялен бизнес и конкуренция
От Доставчиците се изисква да извършват своята бизнес дейност в съответствие с приложимите
закони за антитръст, конкурентноспособност и лоялни пазарни практики. Тези антитръстови
закони забраняват, наред с други, и определяне на цени, разпределение на клиенти и пазари,
групови бойкоти/отказ от търговия, противозаконно обвързване, противозаконнои
споразумения за изключителни права, монополизация, противозаконно прекратяване на
договори, и, при определени обстоятелства, опити за ангажиране с този тип дейности.
Предоставяне на информация
От Доставчиците се изисква прецизно да съхраняват и предоставят информация касаеща
техните бизнес дейности, структура, финансово състояние и фирмено представяне в
съответствие с приложимите закони и наредби, както и установените браншови бизнес
практики.
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2. ТРУДОВИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА
Зачитаме и защитаваме международно признатите човешки права; от Доставчиците
се очаква да се отнасят към всички служители с уважение и достойнство, въздържайки се
от всяко потенциално нарушаване на човешки права.
Равни възможности
София Мед очаква от своите Доставчици да предоставят равни възможности и отношение, както и да не
прилагат каквато и да е форма на дескриминация при наемането и назначаването на основание раса,
цвят, религия, пол, сексуална ориентация, възраст, физически способности, здравен статус, политическа
принадлежност, националност, социален или етнически произход, членство в синдикати или семеен
статус. От Доставчиците се изисква да назначават персонал на основание способността им да извършват
дадена работа, а не на основание личностни характеристики или убеждения.

Насилствен или принудителен труд
София Мед очаква от своите Доставчици да отхвърлят всяка форма на насилствен или принудителен
труд. Това включва всички услуги или работа, извършвани под заплаха от наказание, или за
извършването на които даденият служител не е дал съгласие по своя собствена воля. Работата,
извършвана във връзка с бизнеса на Доставчика, трябва да бъде доброволна.

Тормоз и обида
От Доставчиците се изисква да се отнасят към служителите с достойнство и уважение, да не стават част от
или да допускат физическо наказание, заплахи от насилие, или други форми на тормоз било то на
оснвание пол, раса, цвят, религия, етнос, възраст, сексуална ориентация, национален произход,
увреждане, или друга защитена от закона отличителна характеристика.

Детски труд
София Мед очаква от своите Доставчици да забраняват детския труд. От Доставчиците се изисква да
наемат на работа само работници, които отговарят на приложимото изискване за минималната
възрастова граница. Насърчаваме Доставчиците да се придържат към 18-годишна възраст като
минмалната за наемане на работа, и при никакви обстоятелства Доставчикът да не наемат персонал под
16-годишна възраст, дори и местният закон да го позволява.

Свобода на сдружаване и колективно договаряне
София Мед очаква от своите Доставчици да зачита и уважава правото на служителите си да членуват или
не членуват в синдикати, асоциации или други законни организации. От Доставчиците се очаква да
спазват всички приложими местни и национални закони касаещи правото на свобода на сдружаване и
правото на колективно договаряне.

Възнаграждения, придобивки и работно време
София Мед очаква от своите Доставчици да спазват всички закони и наредби за възнагражденията и
работното време. Възнагражденията и придобивките трябва да отговарят поне на браншовите или
държавните законови стандарти. Като минимум, възнагражденията, изплащани на служителите на
Доставчиците, трябва да посрещат основните им нужди. София Мед очаква от своите Доставчици да
спазват всички приложими закони и наредби по отношение на работни и почивни дни, а извънредният
труд трябва да бъде доброволен.

Полезни изкопаеми от зони на конфликт
За София Мед е важно всичките й доставчици да вземат мерки, които да гарантират, че не се използват
(произведени или доставени) никакви минерали / суровини, които се считат за суровини от зони на
конфликт (т.е.: тантал, калай, волфрам и злато или волфрам, златни руди, каситерит, колумбит-танталит),
изкопани в страни като Ангола, Бурунди, Централна Африканска Република, Демократична Република
Конго, Република Конго, Руанда, Южен Судан, Танзания, Уганда и Замбия, които допринасят за
въоръжени конфликти или нарушаване на човешките права. При поискване, Доставчиците трябва да
предоставят информация за страната на произход на тези материали.
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3. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Нашият топ приоритет са здравето и безопасността на нашите служители и
партньори; очакваме от нашите Доставчици да осигуряват и поддържат безопасна
работна среда в съответствие с всички приложими закони и наредби, както и да
интегрират в своя бизнес солидни управленски практики по БЗР.
Политика на територията на компанията
Когато Доставчиците са на територията на София Мед или при клиент на София Мед от името на София
Мед, Доставчиците трябва да спазват Политиката по здравословни и безопасни условия на труд и всяко
друго специфично за компанията изискване.

Превенция от рискове
Насърчаваме Доставчиците да записват и водят достъпен списък на опасни вещества от целия персонал.
В допълнение ги насърчаваме да идентифицират, оценяват, и управляват рисковете за здравето и
безопасността чрез приоритизиран процес за елиминиране на рисковете, инженерни механизми,
и/или административни механизми, като от тях се изисква да предоставят на своя персонал всички
необходими лични предпазни средства.

Мониторинг
Насърчаваме Доставчиците да поддържат система за целия песонал за докладване на злополуки и
почти инциденти при работа, както и система за разследване, проследяване, и управление на тези
доклади. Изисква се от Доставчиците да прилагат планове с корективни действия за намаляване на
риска, да предоставят необходимото медицинско лечение, и да съдействат на работниците си за
връщането им на работа.

Поддръжка, готовност при извънредни ситуации и реагиране
От Доставчиците се изисква да извършват и поддържат дейността си безопасно. Доставчиците трябва да
идентифицират и оценяват вероятните извънредни ситуации. За всяка ситуация, Доставчиците трябва
да разработват и прилагат планове за извънредни ситуации и процедури за реагиране, които ще
намалят вредното влияние върху живота, околната среда, и собствеността.

Насърчаваме Доставчиците да установят и прилагат Система за Управление на
Здравословните и Безопасни Условия на Труд (международен стандарт OHSAS 18001 или
друга еквивалентна система за управление) и да се уверяват, че служителите им са
добре обучени по темите за здраве и безопасност.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ДОСТАВЧИКА
(моля обърнете страницата)
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4. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Основен приоритет за нас е опазването на околната среда; от Доставчиците се очаква
да работят ефективно и отговорно към околната среда.
Лицензи и разрешителни
От Доставчиците се изисква да имат всички необходими разрешителни, свързани с околната среда
(напр.мониторинг на отпадъчни води), одобрения и регистрации, както и да следват изискванията на
тези разрешителни за дейности и доклаването им.

Превенция от замърсяване, консумация на ресурси и управление на отпадъците
София Мед очаква от Доставчиците си да правят постоянни подобрения по отношение на емисиите в
околната среда, както и по отношение на управлението на енергия и ресурси. Доставчиците трябва да
оптимизират своята консумация на природни ресурси, включително на енергия и вода. Доставчиците
трябва да внедряват и демонстрират солидни мерки за превенция от замърсяване и за намалявяне на
генерирането на твърди отпадъци, отпадни води и емисии във въздуха.

Ограничения за съдържанието на продукта
От Доставчиците се очаква да спазват всички приложими закони и наредби касаещи забраната или
рестрикцията на специфични вещества, включително поставянето на етикети за рециклиране и
изхвърляне.

Глобални теми по околна среда
София Мед насърчава Доставчиците си да вземат мерки за борба с глобалните теми по околна среда
като климатичните промени, намаляването на озоновия слой, киселинните дъждове, недостига на вода,
намаляването на биоразнообразието, обезлесяването, опустиняването, и др.

Насърчаваме Доставчиците да установят и прилагат Система за Управление на
Околната Среда (международен стандарт ISO 14001 или друга еквивалентна система за
управление) и да се уверяват, че служителите им са добре обучени по темите за околна
среда.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ ДОСТАВЧИКА
Аз, долуподписаният, потвърждавам от името на фирма ………………………………………………………..................,
че съм прочел и разбрал политиките и принципите, описани в Поведенческия Кодекс за доставчици
на София Мед.

Име на фирма:
Име и длъжност на подписващия:
Подпис и печат:
Дата:

Моля попълнете и изпратете сканирано копие на Потвърждението на е-мейл: procurement@sofiamed.bg
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