
POLITIKA 
OBSTARÁVANIA.

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Spoločnosť NAFTA sa zaväzuje svoje obchodné 
činnosti vykonávať transparentným a prevádzkovo 
vynikajúcim spôsobom a očakáva to isté od svojich 
dodávateľov.



 Politika obstarávania
Aby sme zaistili plnenie svojich záväzkov, uskutočňujeme dôkladné preverenie dodávateľov, 
aby sme sa ubezpečili, že si dodávateľ uvedomuje uvedené zásady a vyzývame dodávateľov, 
aby zdieľali naše záväzky v oblasti právnych a regulačných predpisov, etického obchodného 
správania, ľudských práv, pracovných podmienok, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Táto politika definuje záväzky vo všetkých procesoch obstarávania a to, čo sa očakáva 
od dodávateľov.

01 Účasť dodávateľov 
Spoločnosť sleduje súlad s miestnymi externými predpismi o postupoch obstarávania a nabáda 
svojich dodávateľov, aby dodržiavali naše interné pravidlá. Týka sa to najmä ľudských práv, 
pracovných práv, pracovných podmienok a environmentálnych štandardov.

02 Riadenie rizík dodávateľov 

Aby bola spoločnosť schopná riadiť a monitorovať riziká týkajúce sa dodávateľov, zavádza 
hodnotiace prvky a postupy.

Očakávame, že všetci dodávatelia budú dodržiavať tieto zásady:

Súlad s reguláciou 
Dodávatelia sú povinní dodržiavať pravidlá a nariadenia na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Ľudské práva a pracovné podmienky  
Dodávateľom sa dôrazne odporúča, aby rešpektovali ľudské práva v zmysle Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv OSN. Sú povinní nedovoliť akúkoľvek formu fyzického alebo psychického 
týrania, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, telesných trestov alebo zastrašovania.

Dodávateľom sa tiež odporúča, aby zabezpečili, že ich zamestnanci neprekročia maximálny 
limit pracovnej doby stanovený miestnymi právnymi predpismi a zabezpečia, aby minimálna 
mzda nebola nižšia ako minimálna mzda stanovená miestnymi právnymi predpismi. Zamestnanci 
dodávateľov musia mať slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie.

Dodávatelia nesmú využívať detskú prácu ani sa uchýliť k nútenému alebo nelegálnemu 
zamestnávaniu.

Zdravie a bezpečnosť 
Požadujeme od dodávateľov, aby ich pracovné prostredie spĺňalo všetky zdravotné 
a bezpečnostné požiadavky v súlade s príslušnými normami a právnymi predpismi.

Ochrana životného prostredia  
Od dodávateľov sa očakáva, že budú minimalizovať vplyv svojich činností, výrobkov a služieb 
na životné prostredie. Spoločnosť požaduje neustále dodržiavanie právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia a podporuje implementáciu systémov environmentálneho manažérstva 
a prijatie príslušných požiadaviek.

Dodávatelia by mali zdielať hodnoty spoločnosti týkajúce sa účinného využívania prírodných 
zdrojov, energetickej účinnosti, odpadového hospodárstva, kontroly emisií, skleníkových plynov 
a ochrany biodiverzity.

Akceptačná procedúra dodávateľa 
Akceptačný proces dodávateľov sa uskutočňuje v súlade so samostatnou smernicou „Know Your 
Customer“ („KYC“), ktorá podrobne popisuje kroky a postupy prijatia dodávateľa. Aby bolo možné 
uskutočniť akýkoľvek zmluvný vzťah, dodávku alebo obchod, musia musia byť najskôr splnené 
akceptačné podmienky.
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