
STADGA AVSEENDE RELATIONERNA 
TILL UNDERLEVERANTÖRER
VINCI har utvecklats i respekt för de grundläggande värderingar som är själva kärnan i dess identitet. 
Idag bekräftar VINCI, inom ramen för initiativet Ensemble, sin vilja till öppenhet och dialog med samtliga 
intressenter. Manifestet ger uttryck för koncernens ambitioner inom socialt, samhälleligt och miljömässigt 
ansvar; dess Etiska stadga klargör vilket uppförande man väntar sig av sina medarbetare. I sin Stadga 
avseende relationerna till underleverantörer preciserar VINCI vikten av att arbeta lojalt med underleve-
rantörer och leverantörer. Därför fattar koncernens huvudmän nu sex grundläggande engagemang och 
de kommer att se till att dessa tillämpas.

Engagemang 1   JÄMFÖRBARA SÄKERHETSVILLKOR FÖR VÅRA 
 EGNA TEAM OCH VÅRA UNDERLEVERANTÖRER

En kontinuerlig förbättring av säkerhetsvillkoren på byggarbetsplatserna är en absolut prioritering för VINCI. 
Vår ledning ser till att villkor som garanterar fysisk integritet och hälsa för samtliga personer som vistas på 
våra byggarbetsplatser och anläggningar inrättas. På samtliga VINCI:s byggarbetsplatser och anläggningar 
ska våra egna anställda och underleverantörernas personal ha jämförbara säkerhetsvillkor. Engagemangets 
logik medför att koncernens företag ledsagar sina underleverantörer i dessas förbättringsinsatser. 

Engagemang 2   LOJALA HANDELSRELATIONER  
För att kunna utvecklas har VINCI behov av att arbeta på sikt med sina underleverantörer. Att våra under-
leverantörer är ekonomiskt sunda är ett krav för hållbarhet och VINCI:s huvudmän åtar sig att vägra anta 
onormalt låga anbud och se till att avtalsvillkoren fullgörs i god tro, i synnerhet avseende garantier och 
betalningsfrister.

Engagemang 3   ORGANISATION AV LOJALA UPPHANDLINGAR
För att objektivt kunna välja de mest dugliga underleverantörerna, engagerar sig VINCI:s huvudmän att 
samråda med dessa under lojala villkor, grundande på objektiva valkriterier för att få fram den bästa an-
budsgivaren, givetvis med all respekt för lokala regelverk.

Engagemang 4   ÖPPNA AFFÄRSRELATIONER
För att förbättra projektens fullföljande och bredda tilliten mellan parterna, måste utbytet av information 
vara löpande och öppet. All information som krävs för projektens goda genomförande ska i god tro delas 
mellan intressenterna, i syfte att bevara uppgifternas sekretess och skydda parternas immateriella
rättigheter.

Engagemang 5   SAMARBETE MED LOKALA FÖRETAG
I avsikt att frrämja lokala arbetstillfällen engagerar sig VINCI:s team att göra sitt bästa för att integrera 
lokala företag i sina projekt. Då detta är möjligt, kommer de lokala företagen att kallas till samråd vid up-
phandlingarna och VINCI:s företag kommer att främja överföring av den kunskap som krävs för att utföra 
uppgifterna till underleverantörerna.

Engagemang 6   RESPEKT FÖR VINCI:S VÄRDERINGAR 
VINCI har valt att arbeta tillsammans med underleverantörer som förbundit sig att tillämpa de värderingar 
som koncernen ger uttryck för i sitt Manifest och i sin Etiska stagda.


