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1.

SARRERA

AZTIrentzat funtsezkoa da egiten ditugun negozio guztiak maila goreneko etika estandarren arabera egitea.
Hori ikusita, Hornitzaileen Jokabide Kode hau formalizatu dugu, negozioak egiten ditugun haiekiko itxaropenak
eratzeko, baita denboran zehar harremana dugun enpresekiko ere.
Hornitzaileek berariaz onartu behar dute Hornitzaileen Jokabide Kode ("Kodea") horren eduki osoa. Kode
horrek nahitaez bete beharreko balio, printzipio, arau etiko eta portaera jarraibide batzuk ezartzen ditu, eta
AZTIk berarekin jarduera duten hornitzaile, kontratista eta beste hirugarren batzuen jarduna gidatu behar du
(aurrerantzean, "Hornitzaileak").

AZTIk onartzen du hornitzaileek hainbat ingurune juridiko eta kulturaletan jarduten dutela. Kode horrek
hornitzaileek AZTIrekin negozioak egiteko bete behar dituzten gutxieneko baldintzak ezartzen ditu. Baldintza
horiek betetzeko, hornitzaileek kode honen printzipioak jakinarazi behar dituzte beren hornikuntza katearen
bidez.
Hornitzaileek dute Kode hori beren erakundean ezartzen dela bermatzeko ardura. Hornitzaileek ziurtatu behar
dute Kode hori beren hornikuntza katean sartzen dela.
Era berean, hornitzaileek ziurtatu behar dute beren eragileek, kontratistek eta hornitzaileek Kode honen eta
bere ondorioen berri izango dutela.
Funtsezko lehentasun hori defendatzeko, AZTIk eskubidea du bere hornikuntza kate osoan Kode hau
errespetatzen dela bermatzeko beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak egiteko. Kontrol horien artean sar
daitezke AZTIk edo hirugarrenek egindako autoebaluazioak eta hornitzaileen ikuskapenak.
AZTIk badaki hornitzaileek denbora behar izan dezaketela Jokabide Kode honekin bat ez datozen arloak
tratatzeko.
Uste dugu Kodea hobeto beteko dela epe jakin batean gauzatutako etengabe hobetzeko prozesuaren bidez eta,
horretarako, AZTIrekin hitz egin behar dela. Gure hornitzaileekin modu proaktiboan lan egingo dugu etengabe
hobetzeko eta hornikuntza katearen prozesuan praktika positiboak txertatzeko.
Horretan oinarrituta, AZTIk bere hornitzaileak gonbidatzen ditu Jokabide Kode honen inguruan egiten dituen
ekintzen eta hobekuntza planen berri eman diezaioten aldiro-aldiro, eta hornidura kateko gure bazkideek
gutxienekoak gainditu izanaren ebidentziak zoriontzen ditu.
Kode honetan ezarritakoa bete edo gordetzen ez bada, hornitzailearekin egindako kontratua eten egingo da.
Gure webgunean (gardentasun atariaren atala), AZTIren Erantzukizun Korporatiboari buruzko informazio
gehigarria dago, eta gure hornitzaileek kontsulta dezaten eskatzen dugu.
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2.

OSOTASUNA NEGOZIOETAN

AZTIn negozioetako maila goreneko osotasun estandarrekin konprometituta gaude. Ez dugu onartzen
zintzotasun, osotasun eta ekitate printzipioen aurkako jardunbiderik, negozioak egiten ditugun munduko
edozein lekutan.
AZTIren helburua da gure Arau Etikoekin koherenteak diren negozioak dituzten hornitzaileak identifikatzea.
AZTIrekin kontratua egiten duten hornitzaileek betebehar hauek dituzte:

2.1

1)

Aplikatu beharreko lege eta erregelamendu guztiak betetzea, eta aplikatu beharreko lege eta
erregelamenduen eta arau etikoen urraketa guztien berri ematea.

2)

Gainerako guztiak zuzentasunez, duintasunez eta errespetuz tratatzea.

3)

Finantza transakzio guztiak kontuz eta zehaztasunez erregistratzea.

4)

Finantza baldintzen eta eragiketen emaitzen berri ematea, zintzo eta azkar.

5)

Bezeroak, hornitzaileak eta finantza bazkideak zintzo eta zuzen tratatzea.

6)

Interes gatazkak saihestea, errealak badira nahiz potentzialak badira.

7)

Opariak modu desegokian ez ematen edota jasotzen ahalegintzea.

8)

AZTIren aktiboak babestea.

9)

AZTIren jabetzako informazio konfidentziala babestea.

10)

AZTIren izen ona babestea.

11)

Jarduera politiko pertsonalak AZTIren negozioetatik bereiztea.

12)

Lehia desleialeko ekintzetan eta inolako eroskerietan ez parte hartzea.

ENPLEGU ETA LAN BALDINTZA DUINAK

AZTIk hitzematen du giza eskubideak errespetatuko dituela presentzia duen leku guztietan. Konpromiso hori
gauzatzeko, gure ekintzetatik zuzenean erator daitezkeen edo hornitzaileekiko harremanen bidez gure
jarduerekin zuzenean erlazionatuta dauden giza eskubideen gaineko ondorio negatiboak saihestu, arindu eta,
beharrezkoa denean, zuzentzeko jardunbideak eta prozedurak ezartzeko eta indartzeko lan egingo dugu.
Gure konpromisoa, bai eta hori aplikatzeko jardunbideak eta prozedurak ere, nazioarteko tresnetan
dokumentatzen dira, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, laneko oinarrizko printzipio eta eskubideei
buruzko Lanaren Nazioarteko Erakundearen Adierazpena (LANE), enpresa multinazionalentzako Ekonomia
Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearen (ELGA) Ildo Nagusiak eta enpresa eta giza eskubideei buruzko
Nazio Batuen Erakundearen (NBE) Printzipio Gidariak barne.
Gure hornitzaileei eskatzen diegu giza eskubideak errespetatzeko eta ondoren azalduko diren printzipioekin
modu koherentean jokatzeko.
2.1.1 Derrigorrezko lana debekatzea
Hornitzaileak ez du baimenduko, ez du bertan parte hartuko eta ez du bertatik irabazirik lortuko derrigorrezko
lana bada, zortasun erregimenean egindako lana bada, zorren ondoriozko zortasuna bada, espetxeetako
derrigorrezko lana bada, esklabotza bada edo gizakien trafikoa bada.
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Enplegu oro borondatezkoa da eta legezko konpentsazio baten truke egiten da, eta langileek askatasuna dute
lana edozein unetan uzteko edo kontratazioa amaitzeko (behar adinako aurrerapenez jakinaraziz, lege eta
erregelamenduetan, hitzarmen kolektiboetan eta aplikatu beharreko murrizketa operatiboetan xedatutakoaren
arabera). Gainera, langileek ez dute inolako zigorrik edo jazarpen errealik edo potentzialik, indarkeriarik,
konfinamendurik eta nortasun agirien atxikimendurik jasango, eta ez dute pribilegio edo lege eskubiderik
galduko.
Hornitzaileek ez dute onartu behar zorrek eragindako derrigorrezko lana, hain zuzen ere, langileek edo
kontratazio arduradunek langile bati maileguak edo soldata aurrerakinak ematea, eta mailegu edo aurrerakin
horiek langile horren edo bere familiako kide baten lanarekin itzultzea.
2.1.2 Haur lana debekatzea
Hornitzaileak ez du baimenduko, ez du gauzatuko eta ez du babestuko haur lanaren erabilera. “Haur”
terminoak 15 urtetik beherako edozein pertsonari egiten dio erreferentzia (edo 14, legeria nazionalak
onartzen badu), edo derrigorrezko hezkuntza osatzeko adina ez duenari, edo herrialde horretan lan egiteko
gutxieneko adina ez duenari, horien artean handiena.
2.1.3 Diskriminaziorik ez, aukera berdintasuna eta norbanakoa errespetatzea
Hornitzaileak ez du onartuko, ez gauzatuko eta ezta babestuko ere arrazan, kolorean, adinean, sexuan,
orientazio sexualean, jatorri etnikoan, desgaitasunean, haurdunaldian, erlijioan, militantzia politikoan, afiliazio
sindikalean edo egoera zibilean oinarritutako diskriminaziorik, enpleguarekin zerikusia duten kontratu,
ordainsari eta praktiketan, hala nola igoeretan, hobarietan, prestakuntzarako sarbidean, kaleratzean edo
erretiroan.
Hornitzaileak gizonen eta emakumeen arteko tratu berdintasuna sustatuko du, enplegurako sarbideari,
prestakuntzari, profesionalen igoerari eta lan baldintzei dagokienez.
2.1.4 Elkartzeko askatasuna eta negoziazio kolektiboa errespetatzea
Hornitzaileek errespetatu egin beharko dute langileek aukeratutako sindikatuan afiliatzeko edo ez afiliatzeko
eta negoziazio kolektiborako duten eskubidea, errepresalia, larderia edo jazarpenik gabe.
Langileek ez dute larderiarik edo jazarpenik jasan behar lan erakunderen batean afiliatzeko edo ez afiliatzeko
eskubidea gauzatzean.
2.1.5 Bidezko tratua
Hornitzaileak ez ditu onartuko lantokian gauzatutako indarkeria, jazarpen fisikoa, hitzezkoa, sexuala edo
psikologikoa, abusua edo mehatxuak. Diziplina politikak eta prozedurak zehaztuko ditu, langile guztiei behar
bezala jakinaraziko zaizkienak, eta neurri egokiak hartuko ditu ekintza horiek prebenitzeko eta konpontzeko,
hala dagokionean.
2.1.6 Bidezko soldatak
Hornitzaileak kontratazio prozedura bidezkoa dela eta langile guztiei soldata duina ematen diela bermatuko
du, aplikatu beharreko lege guztiak eta lansariei buruzko sektoreko arauak betez, gutxieneko soldatei
buruzkoak barne, oinarrizko premiak asetzeko eta nahierara gastatzeko gaitasuna eskaintzeko nahikoak direla
ziurtatuz.
Horiek gutxieneko soldatarik ezartzen ez badute, hornitzaileek merkatuan indarrean dagoen soldata ordaindu
5
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Hornitzaileek bermatu beharko dute langileek aparteko orduengatik legez ezarritako tarifa bereziak jasoko
dituztela, ez dutela aparteko ordurik lan egin beharko gutxieneko soldata irabazteko, eta aplikatu beharreko
lege edo erregelamenduetan aurreikusitako arauzko onurak edo aseguruak jasoko dituztela.
2.1.7 Lanaldia
Hornitzaileek langileen lan ordutegiari dagokionez aplikatu beharreko lege eta araudi guztiak bete beharko
dituzte, orduen gehieneko muga, arauzko atsedenaldiak, oporrak eta jaiegunak barne.
Hornitzaileek ez diete modu arrunt eta programatuan langileei eskatu behar aparteko orduen legezko atalaseen
gainetik lan egiteko, baldin eta legeak, lanaren izaeraren arabera, hala jasotzen ez badu.
2.1.8. Laneko Osasun, Segurtasun eta Ongizatearen arloko arauak betetzea
Hornitzaileak Laneko Segurtasun eta Higieneari buruzko araudian ezarritakoa bete beharko du, kontratua
betetzeko zuzenean edo zeharka enplegatutako langileei dagokienez, eta bere gain hartuko ditu bere lan
betebeharrak ez betetzearen, laneko istripuen eta gizarte legeak ez betetzearen ondorioz sortutako
erantzukizun guztiak. Hornitzaileak, gainera, bere langile edo azpikontratatuei eragiten dien edozein istripu
larriren berri emango dio AZTIri.
2.1.9 Lan baldintza seguruak
Osasuna eta segurtasuna AZTIren Bizi Kalitatea hobetzeko egitekoaren zati dira. AZTIk konpromisoa hartu du
osasun eta segurtasun arloko kontzientziazioa eta jarduera hobetzeko. Gure hornitzaileen konpromisoa
funtsezkoa da etengabeko hobekuntzarako, helburu hori lortu ahal izateko.
Hornitzaileak lan giro segurua eta osasungarria ziurtatuko du, eta neurri eraginkorrak hartuko ditu langileek
izan ditzaketen istripuak eta lesioak saihesteko, bai lanak eragindakoak, bai lanari lotutakoak, edo lanean ari
dela sortutakoak. Horretarako, arrazoizkoa den heinean, lanak berezkoak dituen arriskuen kausak
minimizatuko ditu eta kontuan hartuko du sektorearen eta arrisku espezifiko ororen egungo ezagutza.
Osasunak, segurtasunak eta lantokiko beste arau batzuek aplikatu beharreko lege eta arau guztiak bete beharko
dituzte, gutxienez.
Hornitzaileek beren kontura hartu eta mantendu behar dituzte gai horretan aplikatu beharreko lege eta
erregelamenduek horri buruz ezartzen dituzten aseguruak.
2.1.10 Arriskuen aurka babestea
Bere jarduera AZTIren instalazioetan egiten duen hornitzaileak ahalik eta gutxien jarriko du langilea
segurtasunerako arrisku potentzialen eraginpean. Horretarako, kontrol egokiak egingo ditu diseinuari,
ingeniaritzari eta administrazioari, prebentziozko mantentze lanei eta enplegu seguruko prozedurei
dagokienez, eta segurtasunari buruzko etengabeko prestakuntza egingo du.
Bitarteko horiekin arriskuak modu egokian kontrolatu ezin direnean, langileei norbera babesteko ekipamendu
egokiak eta ongi zainduak emango dizkie. Langileei idatziz jakinaraziko dizkie beren lanak berekin dituen arrisku
espezifikoak eta horiek saihesteko nahitaez hartu behar dituzten prebentzio neurriak, eta AZTIri igorriko dio
langile bakoitzari emandako eta haiek sinatutako idazkiaren kopia.
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2.2

GARAPEN IRAUNKORRA

“Garapen iraunkorra” hazkunde ekonomikoari laguntzeko ikuspegi orokorra da, egungo eta etorkizuneko
populazioaren bizi kalitatea hobetzen den bitartean planetari kalterik egin gabe eta baliabideak agortu gabe.
Iraunkortasunak Iraunkortasunak asko lagunduko du edozein enpresaren arrakasta lortzen, eta horren
etorkizuneko garapena bermatuko du.
Hornitzaileak aukeratzean, AZTIk lehentasuna emango die garapen iraunkorrarekin konpromisoa dutela
erakusten duten hornitzaileei.
Hornitzaileek ingurumena babesteko neurriak etengabe hobetzeko lan egin behar dute.
Hornitzaileek ingurumena mantentzeko, babesteko eta lehengoratzeko lan egin behar dute eta, horretarako,
hainbat bitarteko erabili behar dituzte, hala nola energia aurreztea, hondakinak birziklatzea edo behar bezala
ezabatzea, ura kudeatzea eta ingurumena lehengoratzea.
Hornitzaileei aukerak identifikatzeko AZTIrekin lankidetzan aritzeko gonbitea egiten zaie, honako alderdi hauek
hobetzeari arreta berezia jarriz:
-

Energiaren kontsumoa eta berotegi efektua eragiten duten gasen isuriak.
Uraren erabilera arduratsua.
Produktu kimikoak segurtasunez kudeatu, lekualdatu eta antolatzea.
Hondakinak, aire isuriak eta hondakin uren deskargak kudeatzea.

Ingurumenean eta kliman duen eragin negatiboa jatorrian edo jarduera hauen bidez minimizatzea edo
ezabatzea: ekoizpena, mantentze prozesuak eta instalazioak aldatzea, materialak ordeztea eta materialak
kontserbatzea, birziklatzea eta berrerabiltzea.
Hornitzaileek ahaleginak egin behar dituzte kode honetan aipatutako praktikak egiteko.
AZTIko kide guztiek Ingurumen Politikan ezarritakoa ezagutu eta bete behar dute. Politika hori jendearen eskura
dago webgune korporatiboan kontsultatzeko. Halaber, hornitzaile eta azpikontratista guztiek Kode honetako 2.
eranskinean ageri diren Ingurumen Portaerako Arauak onetsi beharko dituzte.

2.2.1. Araua betetzea
Hornitzaileak indarrean dagoen ingurumen araudian hondakinen sorrerari eta kudeaketari, isurketei, isuri
atmosferikoei, zaratari eta lurzoruaren kutsaduraren prebentzioari buruz xedatutakoa bete beharko du.
Era berean, kontratua gauzatzen den bitartean lan eremuetan produktu kimikoak erabiltzeari eta biltegiratzeari
buruzko araudi guztiak bete beharko ditu eta bere gain hartuko ditu ingurumenarekin dituen betebeharrak ez
betetzearen ondoriozko erantzukizun guztiak.
AZTIk sortutako hondakinak behar bezala kudeatzen direla frogatzen duten dokumentu guztien kopia eskatu
ahal izango dio hornitzaileari (kudeatzaileekin egindako kontratuak, entrega baimenak eta erregistroak, etab.).
Hornitzailea arduratuko da langile guztiei unean-unean ingurumen betebeharren berri emateaz; betebehar
horiek, legeak aginduta edo AZTIk berariaz eskatuta, kontratuaren babesean eskuratuko dira.
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2.2.2. Ingurumeneko larrialdiak
Hornitzaileak ziurtatuko du larrialdi potentzialeko egoerak eta gertaerak identifikatu eta ebaluatzen direla, eta
haien eragina minimizatu egingo dela, larrialdietarako planak eta erantzuteko prozedura egokiak ezarriz.

2.2.3 Hornitutako materialak
Espero da AZTIren hornitzaileak Kongoko Errepublika Demokratikoa (DRC), Afrika Erdiko Errepublika, Hego
Sudan, Zambia, Angola, Kongoko Errepublika, Tanzania, Burundi eta Ruanda herrialdeen eskualdetik datorren
eztainua, tantaloa, wolframioa edota urrea dituzten produktuak edo produkzio baliabideak ez dituela hornituko.
Bestela, hornitzaileak AZTIri jakinaraziko dio zer mineral diren gatazkatsuak eta zer produkturi eragiten dieten.

2.3 ARAUA BETETZEA ETA ENPRESA ETIKA

2.3.1. Araua betetzea
AZTIk konpromisoa hartzen du bere balio katean parte hartzen duten guztiek (stake holders) legez eta trafiko
juridiko egokia bermatzen duten printzipio etikoen arabera jardungo dutela zaintzeko. Ahal den neurrian, ez
dugu kontratatuko legez kanpoko edo zuzenbidearen aurkako ekintzaren bat egitearen ondoriozko epai irmo
kondenatzailea jaso duen pertsona fisiko edota juridikorik.
Espero dugu gure hornitzaileek aplikatu beharreko legeak errespetatzeko moduan eta jarduten duten
lurraldeetan edo sektoreetan indarrean dauden moduan beteko dituztela.

2.3.2 Elikagaien segurtasuna
Elikagaien eta antzeko produktuen hornitzaileek elikagaien segurtasunari dagozkion lizentziak, baimenak eta
administrazio ziurtagiriak izango dituzte, eta behar diren kontrolak egingo dituzte, barnekoak nahiz kanpokoak
(osasun auditoretzak eta ikuskapenak, kalitatekoak…). Hori guztia, trazabilitate egokia bermatzeko eta estatuko
zein Europako osasun araudi guztia betetzeko.
Halaber, langileak elikagaien segurtasunarekin nolako konpromisoa duten gainbegiratuko dute, konpromiso
hori hartzen irakatsiko diete eta horretan heziko dituzte eta elikagaiak egoki manipulatzearen,
kontserbatzearen, biltegiratzearen, etiketatzearen, banatzearen eta prestatzearen garrantzia azalduko diete,
AZTIri hornitutako produktuen segurtasun orokorra berma dadin.

2.3.3 Ustelkeria eta eroskeria
Hornitzaileak ez du enpresa jardueran inolako ustelkeriarik, estortsiorik edo eroskeriarik onartuko, eta ez du
horietan parte hartuko. Negozio elkarrekintza guztietan maila goreneko osotasun estandarrei eustea bermatuko
du, zero tolerantziako politika hartuz eroskeria, ustelkeria, estortsio eta funts lapurreta mota oro debekatzeko
(eroskeria oro agintzea, eskaintzea, ematea edo onartzea barne).
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Hornitzaileak bere ordezkarien iruzurrezko jarduera oro galaraziko du, eroslearengandik edo bere taldeko
sozietateetatik datorren edozein diru kopuru jasotzeari dagokionez.
Hornitzaileak onartu eta bermatu egiten du eroslearekin eta bere taldeko beste edozein sozietaterekin
egindako kontratu orori dagokionez: (i) ez diola eman eta ez diola emango oparirik edo komisiorik, eta (ii) ez
duela hitzartu eta ez duela hitzartuko eroslearen enplegatu, eragile edo ordezkari bati komisiorik ordaintzea.
Hornitzaileak, edo bere izenean eta ordezkari gisa ari denak, paragrafo honetan xedatutakoa urratzen badu,
erosleak (i) hornitzailearekin edota bere taldeko sozietateekin egindako kontratu guztiak suntsiarazi ahal
izango ditu, eta hornitzaileari eskatu ahal izango dio suntsiarazpen horrek eragin dion kalte ekonomiko oro,
edo (ii) hornitzaileari erreklamatu ahal izango dio erosleak edota bere taldeko sozietateek atal honetako
edozein urraketaren ondorioz jasandako kalte oro, kontratua suntsiarazi bada eta ez bada.

2.3.4

Hornitzaileen egiaztapena eta alta. Kapitalen zuritzearen, kaudimengabezien, iruzurren eta abarren
aurkako prebentzioa

Hornitzaileak, AZTIrekin duen harremanean, eta gerta litezkeen delitu (bereziki, kapitalen zuriketa, zigortzeko
moduko kaudimengabeziak, iruzurrak eta baita kontrabandoa ere) egiteko edo delituan laguntzeko arriskuak
saihesteko, behar bezala identifikatuko dira (haien ezaugarri komertzialak, legezkoak edo identifikaziokoak
ezagutzeko):
-

Hornitzaile berri bat aukeratzeko orduan, AZTIko langileek eta, bereziki, Erosketa eta Administrazio Saileko
langileek, horri buruz izan dezaketen informazio guztia bilduko dute (proposamen komertzialak, produktu
laginak eta abar jasotzeaz gain).

-

Lehentasuna emango zaie egitura antolatua duten eta merkatuan hainbat urte daramatzaten hornitzaileei.
Ezaugarri horrek konfiantza ematen digu; izan ere, merkatuan emandako denborak adierazten du
nolakoak diren haren jarduna eta hazkundea, eta hori seriotasunaren bidez lortzen da negozioetan.

-

Lanean denbora gutxi daramaten, beste batzuek baino prezio kaskarragoak eskaintzen dituzten, instalazio
finkoak ez dituzten eta posta elektronikoko doako kontuak (adibidez, Hotmail, Gmail edo antzekoak)
erabiltzen dituzten hornitzaileen kasuan, AZTIk eskakizunak bikoiztuko ditu, egiaztatu eta alta eman
aurretik eta harreman komertzialak hasi aurretik.

Aurreko puntuan adierazitakoaren arabera, hautaketaren aurreko iragazkia gainditutakoan, hornitzaileak
dokumentu bat bete eta sinatuko du, hornitzaileen alta eta egiaztapena egiteko. Dokumentu hori
“Hornitzailearen datu orokorrak” da, Kode honetako 1. eranskina. Hori gabe ez da kontraturik sinatuko, ez da
eskaintzarik onartuko eta ez da eskaera irmorik egingo.
Hornitzaileak eman behar duen informazio guztia dagokion dokumentazioarekin oinarrituko da. Horregatik,
ezinbesteko baldintza izango da hornitzaileak, arestian aipatutako agiriarekin batera, honako agiri hauek
aurkeztea:
- Hornitzailearen eraketa eskrituraren edo dokumentuaren fotokopia osoa (bestela, administratzailearen edo
kontratatuko den legezko ordezkariaren izendapena jasotzen duen eskritura edo dokumentua onartuko da),
edo hornitzailea identifikatzeko balio duen antzeko beste edozein dokumentu. Hornitzailea pertsona fisikoa
bada (banakako enpresa), Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
- Ogasunak ematen duen identifikazio fiskaleko ziurtagiriaren kopia (Espainiako hornitzaileentzat
bakarrik).
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- Adierazitako banku kontuaren titulartasunari buruz zure bankuak emandako ziurtagiria edo dokumentua.
Debekatuta dago legez kanpoko funtsak ezkutatzea, itxura batean diru legitimo bihurtzekoak, edo delituak
edo terrorismoa babesteko erabiltzea. Horretarako, altetan nahiz datu aldaketetan, hornitzaileak kontu
korrontearen titulartasuna egiaztatuko du banketxeak emandako ziurtagiri baten bidez.
Enpresa hornitzailea ez bada ordainketakotzat identifikatutako kontuaren titularra, hornitzaileak arrazoitu
egin beharko du egoera hori, eta AZTIk hornitzaile gisa onartu ala ez erabaki beharko du, inguruabarrak
kontuan hartuta.
Baztertu egingo dira paradisu fiskaletan kontuak adierazten dituzten hornitzaileak. Horretarako, paradisu
fiskalak zein diren adierazten duen indarreko araudia hartuko da kontuan.

2.3.5 Segurtasun eta zaintza indarrak
Hornitzaileak bermatuko du segurtasun eta zaintza prozedurak bat datozela legearen aplikazioari eta
indarraren erabilerari buruz nazioartean onartutako giza eskubideen printzipioekin. Operazioetako
segurtasuna eta segurtasun publiko eta pribatuko indarrekiko lankidetza bat etorriko dira herrialde bakoitzeko
legeekin, nazioarteko arau eta jarraibideekin eta Segurtasun eta Giza Eskubideen arloko Borondatezko
Printzipioekin.

2.3.6 Lehia leiala
Hornitzaileak bidezko negozio, publizitate eta lehia estandarrak egingo ditu eta fiskalitate arduratsua
gauzatuko du, zerga betebeharrak epe barruan aurkeztuz eta ordainduz eta kontabilitate bikoitza saihestuz.
Hornitzaileak merkatuetan leialtasunez lehiatzeko konpromisoa hartzen du, eta ez du bere lehiakideen edo
hirugarrenen publizitate engainagarririk egingo.

2.3.7 Pribatutasuna eta informazioa
Hornitzaileak zentzuzko pribatutasun itxaropenak babestuko ditu negozioan aritzen den ororen informazio
pertsonalari dagokionez, hornitzaileak, bezeroak, kontsumitzaileak eta langileak barne. Jasotako informazio
hori Datuak Babesteko Lege Organikoan eta datuak babesteko arloan indarrean dauden arauetan ezarritako
konfidentzialtasunarekin eta gainerako neurriekin ere artxibatu eta kudeatu beharko da.
Informazioa gardena izatea oinarrizko printzipioa da, eta guztion jarduna arautu behar du. Hornitzaileek AZTIri
emandako informazioa egiazkoa izango da eta ez engainua eragiteko asmoz proiektatutakoa.
AZTIk hautaketa prozesu batean emandako informazioa hornitzaileek konfidentzialtasunez erabiliko dute, eta ez
zaie hirugarrenei emango.

2.3.8 Jabetza intelektuala
Hornitzaileak jabetza intelektualeko eskubideak errespetatuko ditu. Teknologiaren eta ezagutzen transferentzia
jabetza intelektualaren eskubideak babestuz egingo da.
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3.

HORNIDURA KATE INKLUSIBOA

Hornitzaileek hornidura kate osoan betearaziko dute Kode honetan ezarritakoa.
Presentzia dugun tokiko komunitateetan askotariko hornitzaile inklusiboak izateak, bizkorragoak izateaz gain,
lehiarako abantaila handia eskaintzen die bai hornitzaileei eta bai AZTIri.

AZTIk bere hornitzaileengandik espero du beren lan indarraren osaera askotarikoa dela egiaztatzea era
guztietako enplegatuak modu aktiboan onartuz, adin, sexu, arraza, jatorri nazional edo etniko, erlijio, hizkuntza,
sinesmen politiko, sexu orientazio eta gaitasun fisikoagatik diskriminaziorik egin gabe, eta bazterketa arriskuan
dauden kolektiboak sartzea sustatuz, eta beren hornikuntza kateetan ere gauza bera eskatzea.

4.

APLIKAZIOA

Hornitzaileek neurri egokiak hartu beharko dituzte Kode honetako arauak eta printzipioak beren langileek eta
hornikuntza kateek jakinarazi eta beteko dituztela bermatzeko.
Hornitzaileek behar diren prozesu edo mekanismoak ezarri behar dituzte, langileek kezkatzen dituzten gaiak
errepresalien edo ondorio negatiboen beldurrik gabe planifikatu ahal izateko.
Kode honetan jasotako edozein printzipio edo nahitaez bete beharreko arau ez betetzeak aukera emango dio
AZTIri kontratua betetzen ez duen hornitzailearen kontratua suntsiarazteko.
Kode hori aldian behin berrikusi eta eguneratuko da bere garrantziari eusteko xedez, barneko nahiz kanpoko
alderdi interesdunen atzeraelikaduratik abiatuta.

5. KODEA ONARTZEA
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AZTI-REN HORNITZAILEENTZAKO JOKABIDE KODEA
HORNITZAILEAREN ADIERAZPENA
[1]…………………………………………………………………(e)k
baieztatzen du adierazpen hau [2]…………………………………………………………………………(e)k AZTIren hornitzaile,
kontratista eta bazkideentzako Jokabide Kodea betetzeko hartutako konpromisoaren adierazpide zuzena
eta egiazkoa dela, eta
ADIERAZTEN DU
▪ Ulertzen dituela AZTIren hornitzaile, kontratista eta bazkideentzako Jokabide Kodean adierazitako

baldintzak.
▪ Onartzen duela AZTIk edo hirugarren batek, AZTIren izenean eta ordezkari gisa, baldintzak betetzeari

buruzko egiaztapenak egitea, baita hornitzailearen instalazioetan ere.
▪ AZTIrekin izandako harremanean baldintzak aldatuko balira, adierazpen horretan gertatzen den

edozein aldaketa garrantzitsuren berri ematea AZTIri, eta aldaketa horrek izan ditzakeen ondorioak
onartzea, kontratua etetea edota suntsiaraztea barne.
Izena:
Data:
Hornitzailearen sinadura eta zigilua:

[1] Hornitzaileak baimendutako sinatzailearen izena
[2] Hornitzaile edo kontratistaren izena

Garrantzitsua: Jokabide Kodearen orrialde guztiak sinatu eta zigilatu egin behar dira.
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1. ERANSKINA

HORNITZAILEAREN DATU
OROKORRAK

1-. AZTI FUNDAZIOAREN HORNITZAILEAK EGIAZTATZEKO ETA ALTA EMATEKO PROZEDURA
Hornitzaileak eremu guztiak bete beharko ditu eta hori frogatzen duen dokumentazioa erantsi.

Izen soziala
Egoitza soziala
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia
Administratzailearen (legezko ordezkaria) edo
negozioaren benetako titularraren izen-abizenak
Enpresako

administratzailearen

edo

legezko

ordezkariaren helbide elektronikoa eta, hala
badagokio,

enpresak

AZTIrekin

duen

ohiko

solaskidearen helbide elektronikoa
Enpresaren telefono zenbakia eta AZTIren
solaskidearen telefono zenbakia
AZTIk

ordainketak

zenbakia.

(i)

IBAN

egingo

lituzkeen

kodeaz

gain

eta,

kontu
hala

dagokionean, BIC Kodea (edo Swift), (ii) banku
entitatearen izen osoa, (iii) adierazitako kontua
kudeatzen duen erakundearen sukurtsala dagoen
herrialdea, eta (iv) kontu horren titularra (oro har,
hornitzailea izan behar du).

Hornitzaileak agiri hauek aurkeztu beharko ditu:
o

Hornitzailearen

eraketa

eskrituraren

edo

dokumentuaren

fotokopia

osoa

(bestela,

administratzailearen edo kontratatuko den legezko ordezkariaren izendapena jasotzen duen
eskritura edo dokumentua onartuko da), edo hornitzailea identifikatzeko balio duen edozein
dokumentu fede emaile. Hornitzailea pertsona fisikoa bada (banakako enpresa), Nortasun Agiri
Nazionalaren fotokopia eta indarrean dagoen ahalordetze eskritura.
o Ogasunak ematen duen identifikazio fiskaleko ziurtagiriaren kopia (Espainiako hornitzaileentzat bakarrik).
o Adierazitako banku kontuaren titulartasunari buruz zure bankuak emandako ziurtagiria (Enpresa
hornitzailea ez bada ordainketakotzat identifikatutako kontuaren titularra, hornitzaileak arrazoitu egin
beharko du egoera hori).
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2. ERANSKINA

AZTI FUNDAZIOAREN INGURUMEN
ARAUAK

2.
Berrik.
11/12/2013

AZTI Fundazioan konprometituta gaude kutsaduraren prebentzioarekin eta egiten ditugun jarduerei aplikatu
beharreko ingurumen legeria betetzearekin eta, gainera, konprometituta dauden enpresekin lan egin nahi dugu.
Hori dela eta, sinatzen duen enpresak hitz ematen du Ingurumen Portaerari buruzko Arau hauek beteko
dituela.
HORNITZAILEA/
AZPIKONTRATISTA
JARDUERA
INGURUMEN ALDERDIAK
HIRI HONDAKIN SOLIDOAK
•

Hondakin horientzako berariazko edukiontzietan utzi behar ditu. Ez da justifikatuko instalazioetan

edukiontzietatik kanpo hiri hondakinak pilatzea.
• Hondakin horiek ez dira nahastu behar hondakin ez-arriskutsuekin, ez eta arriskutsuekin ere (olio
erabilia, olio erabiliaren iragazkiak, trapu edo xurgatzaile erabiliak, substantzia kimikoen ontzi hutsak…) .
HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUAK
Instalazioetan horrelako hondakinak sortzen badituzu, legerian ezarritakoaren arabera eraman eta kudeatu
beharko dituzu.
•

Zerbitzua ematen den bitartean 5 kg (gehienez) hondakin ez-arriskutsu sortzen badira eta horiek AZTI
Fundazioak kudeatzen baditu, dagokion arduradunari edo koordinatzaileari jakinarazi beharko diote, eta
hark, era berean, hondakin hori uzteko leku edo edukiontzi espezifikoa zein den jakinaraziko die.
Fundazioak kudeatzen ez dituen hondakin ez-arriskutsuak ez dira inola ere utziko.

•

Ez da justifikatuko instalazioetan edukiontzietatik kanpo hiri hondakinak pilatzea.

• Ez dira nahastu behar beste hondakin batzuekin, hala nola hiri hondakinekin edo hondakin
arriskutsuekin.
HONDAKIN ARRISKUTSUAK
•

Instalazioetan horrelako hondakinak sortzen badituzu, legerian ezarritakoaren arabera eraman eta kudeatu
beharko dituzu.

•

Inoiz ez da hondakin arriskutsurik utzi behar AZTI Fundazioaren jabetzako edukiontzi batean.
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ISURKETAK
•

Estolderia sarera ez da substantzia toxiko edo arriskutsurik botako.

•

Lanean ari zarela estolderia kutsa dezakeen ustekabeko isurketaren bat gertatuz gero, jakinarazi berehala
Mantentze arloko Arduradunari edo Kudeaketa Sistemen Arduradunari.

ISURI ATMOSFERIKOAK
Errekuntza gasak:
•

Ibilgailu guztiek IAT egina izan behar dute.

•

Zerbitzua emateko erabiltzen diren ekipamendu guztiek mantentze lan egokiak izango dituzte eta,
beharrezkoa izanez gero, Administrazioko Kontrol Erakundeen ikuskapenak gainditu beharko dituzte.

Zarata:
•
Erabiltzen den makineria guztiaren mantentze lanak egin beharko dira, alferrikako zaratarik sor ez dadin.
Gas hozgarriak (klimatizazio instalazioak osatzen dituzten ekipamenduen kargekin, deskargekin eta
hustuketarekin lotuta, baldin eta horrelako gasekin hornituta badaude):
•

Jarduera horiek ahalik eta modurik seguruenean egitea bermatzen duten tresna eta osagarri guztiak

•

erabiltzea.
Zerbitzuan sortutako hondakinak kudeatzaile baimendu bati ematea.

•

Saihestu beti eta moztu berehala gas horiek atmosferara isurtzen dituzten ihesak. Ondoren, eman
ihesaren berri Mantentze arloko Arduradunari.

SUBSTANTZIA KIMIKOEN KARGA/DESKARGA
•

Ziurtatu produktuak kargatzen/deskargatzen ari zarenean konexioak behar bezala eginda daudela eta ez

•

dela isuririk gertatzen.
Erabiltzen diren produktu kimikoen ontzi guztiek identifikatuta egon behar dute.

•

Substantziak ontziz aldatzen badituzu, egin lurzoru babestuaren gainean.

•

Isuriak gertatzen badira, jaso xurgatzaileekin, ez bota ura eta jakinarazi berehala Mantentze arloko
Arduradunari edo Kudeaketa Sistemen Arduradunari. Zerbitzuan sortzen diren hondakinak legerian
ezarritakoaren arabera eraman eta kudeatu beharko dira.

AZTI Fundazioaren instalazioetan lan egiten duzunean edo Fundazioaren materialak erabiltzen dituzunean,
konpromiso hauek hartzen dituzu:
•
•

Lana egingo duten langileei konpromiso horien berri ematea eta betetzen direla ziurtatzea.

AZTI Fundazioko langileek konpromiso horiek hobeki betetzeko edo zehazteko helarazten dizki zuten
ohar osagarriak kontuan hartzea.

•

AZTI Fundazioari lanean ager daitekeen edozein ingurumen arriskuren berri ematea.

•

AZTI Fundazioarentzat egindako lanen ondorioz ingurumenean sor daitezkeen kalteak zuzentzeaz eta
konpontzeaz arduratzea.
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Gainera, ingurumenari buruzko legeria nahitaez bete beharrekoa dela eta zuen jardueren arabera bete behar
duzuela jakinarazten dizuegu.
Bidalitako informazio guztia konfidentziala da, eta ezin da kopiatu edo ta hirugarrenei banatu. Gure
instalazioetan lanak egiten direnean aplikatzeko bakarrik erabili ahal izango da.

Sin. Kudeaketa Sistemen Arduraduna

Jasotzen duen pertsona/entitatearen sinadura eta data
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