Inköpspolicy – extern/
External Purchase Policy
Följande krav ställer Rapid på sina leverantörer
•

•

•

•

•
•

•

•

Leverantören ska jobba kontinuerligt med
kvalitetsutveckling och ständiga
förbättringar och ha en effektiv
reklamationshantering. ISO 9001 och/eller
ISO 14001 certifiering är ett plus.
Leverantörer som jobbar med produktion
baserat på ritningsunderlag från Rapid
måste skriva på ett NON-disclosure
agreement innan leverans av ritningar.
Leverantören ska följa alla aktuella lagar
och regler vad gäller miljö och arbetsmiljö
vid sin produktion samt försäkra sig om att
deras egna leverantörer på samma sätt följer
aktuella lagar.
Barnarbete får inte förekomma i något steg
i produktionen av de produkter som
levereras till Rapid
Konfliktmineraler får inte ingå i någon
produkt som levereras till Rapid.
Leverantören ska deklarera alla kemikalier
som levereras till Rapid. Både som leverans
av kemikalie och som en del av produkt.
Leverantörer får aldrig erbjuda olämpliga
gåvor eller förmåner till en inköpare för att
påverka inköpsbeslut.
För ytterligare detaljer kring förväntat
uppförande från leverantörer, vänligen läs
Lifcos Code of Conduct.

This is what Rapid demands of their suppliers.
•

•

•

•

•
•

•

•

The supplier should work with quality
developments och continuous improvements
and have an efficient claim handling. ISO 9001
and/or ISO 14001 certification is an advantage.
Suppliers producing for Rapid based on
drawings from Rapid should sign a NONdisclosure agreement before any drawings are
delivered.
The supplier must follow all applicable rules
and laws concerning environment and working
environment in their production and ensure
themselves that their own suppliers also
comply to applicable laws in the same way.
No child labour is allowed in any part of the
production process of products delivered to
Rapid.
No product delivered to Rapid can contain
conflict minerals.
The supplier must declare all chemicals
delivered to Rapid. Both chemicals delivered in
separate bottles and chemicals delivered as part
of another product e.g. oil in a machine.
Suppliers are not allowed to offer unsuitable
gifts or benefits to a purchaser in order to affect
a purchase decision.
For additional details concerning expected
behavior from suppliers, please refer to Lifco’s
Code of Conduct.
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