Náš vztah k dodavatelům

Akciová společnost Metrostav patří k největším a nejstabilnějším stavebním společnostem v České
republice. Investorům z oblasti veřejného i soukromého sektoru firma tradičně garantuje, že jejich
projekty budou dokončeny ve smluveném termínu a kvalitě srovnatelné s evropskými standardy. Z
tohoto důvodu vybírá Metrostav všechny své dodavatele velmi zodpovědně a požaduje od nich totéž, co
sám nabízí svým objednatelům.
Náročná firemní kriteria pro výběr dodavatelů byla vypracována nejen proto, aby zajistila vysokou kvalitu
všech prací při realizaci projektů, ale mají na zřeteli rovněž širší ekonomické, sociální a ekologické
souvislosti spolupráce.
Při výběru a vedení databáze obchodních partnerů a dodavatelů se Metrostav a.s. řídí těmito zásadami:












Naše dodavatele vnímáme jako partnery. Spolupracujeme s nimi na základě jejich předností,
kvality a cen nabízených dodávek.
Smluvní vztah vzniká na základě firemních vzorových dokumentů. Vzorovou smlouvu
upravujeme dle požadavků objednatele, všeobecné smluvní podmínky se nemění (VSP Metrostav
či VSP Subterra).
Po našich dodavatelích nepožadujeme závazky nad rámec smluvního vztahu k našemu odběrateli
nebo nad rámec nutný pro realizaci díla. Vždy však požadujeme kvalitní dodávku v dohodnutém
termínu a za sjednanou cenu.
Uznané finanční závazky k dodavatelům vždy plníme.
Jsme firmou, která garantuje splnění nejpřísnějších požadavků ochrany životního prostředí a
bezpečnosti práce, stejné nároky v tomto směru klademe i na všechny své dodavatele.
Dodavatele pravidelně hodnotíme, podle firemních kritérií jsou posuzováni vždy po ukončení
dodávky, v případě opakovaných drobných dodávek pak na konci roku. Na základě tohoto
hodnocení jsou naši dodavatelé zařazeni do jednotlivých kategorií (A až D).
Naším dlouhodobým cílem je spolupráce s dodavateli, kteří trvale plní naše požadavky. Tito
dodavatelé mohou být zařazeni do kategorie "strategický dodavatel".
Nepřijímáme dary ani jiné pozornosti, které by mohly náš obchodní úsudek nepatřičně ovlivnit, a
ani jiné výhody, které překračují hranice běžné pohostinnosti.
Na našich webových stránkách se každý zájemce o spolupráci s naší akciovou společností může
zaregistrovat do databáze dodavatelů a získat tak možnost ucházet se o zakázky. Zároveň může
v této databázi aktualizovat veškeré informace o své firmě a zjišťovat zde také své hodnocení.
Velkou pozornost věnujeme dodavatelům v regionech, kde působíme

