ANNEX 14 -B Pla de Compliment del Contractista

Annex II: Pla de Compliment del Contractista
Aquest formulari té l’objectiu de facilitar el compliment de les condicions del contracte d’Electronics Watch per a contractes de
subministrament o serveis que incorporin de forma accessòria béns electrònics. L’òrgan de contractació ha d’introduir la informació a la
part I d'aquest formulari (Introducció). El contractista ha d’introduir la informació requerida a la part II i III del mateix formulari. El text
dels comentaris són els termes del contracte, que són la base de les preguntes d’aquest formulari.
I. Introducció
[Nom del
[Introduïu el
contractista] nom de
l'òrgan de
contractació o
entitat
responsable
del contracte]

II. Vulneracions reals i
[Escriviu el [Introduïu
nom de la
els
fàbrica,
productes
ciutat i país adquirits a
on es
la fàbrica]
produeixen
o hi ha la
possibilitat
que es
produeixin
vulneracion
s de les
normes
laborals
bàsiques

[Introd
uïu la
durada
del
contrac
te en
anys i
mesos]

potencials
[Introduïu la
marca dels
productes]

[Introduïu
l'import del
contracte en la
moneda
corresponent]

[Introduïu
l'objecte del
contracte]

[Descriviu les
vulneracions
reals i
potencials de la
normativa del
país de
producció]

[Descriviu
els
incomplimen
ts reals o
potencials de
la normativa
internacional
que indiquen
les normes
laborals
bàsiques
d’Electronics
Watch]

[Descriviu els
passos per
investigar les
vulneracions i
solucionar-les,
i com
s’indemnitzarà
el personal
afectat pels
perjudicis
causats,
incloent-hi un
calendari]

[Introduïu el
volum anual
aproximat de
facturació en la
moneda
corresponent]

[Introduïu
la durada
de la relació
comercial
en anys i
mesos]

[Especifique
u si és una
prioritat
tractar les
vulneracion
s en una
fàbrica
determinad
a i, si és
així, per
què]

d’Electronic
s Watch.
Els noms
han de
coincidir
amb els del
formulari
de cessió
de dades]
III. Condicions de Comercialització Justa
[Escriviu el [Introduïu
[Descriviu
[Descriviu les
nom, ciutat els
les polítiques polítiques del
i país de
productes
i pràctiques
pla de
totes les
adquirits a de preus del subministramen
fàbriques
la fàbrica]
contractista
t del
del
destinades a contractista
formulari
garantir que destinades a
de cessió
les fàbriques garantir que les
de dades]
elaboren els
fàbriques
productes
elaboren els
complint les
productes
normes
complint el codi
laborals
de normes
bàsiques
laborals
d’Electronics d’Electronics
Watch]
Watch]

[Descriviu
les
pràctiques
dels
proveïdors
que puguin
fomentar o
provocar
vulneracions
de les
normes
laborals
bàsiques
d’Electronics
Watch]

[Descriviu de
quina manera
el contractista
exercirà la
seva influència
per tractar les
pràctiques dels
proveïdors que
puguin
fomentar o
provocar
vulneracions
de les normes
laborals
bàsiques
d’Electronics
Watch]

