Gedragscode leveranciers
Zoals UZA op een respectvolle manier zorg aanbiedt aan zijn patiënten en respectvol omgaat met zijn
medewerkers, wordt van de leveranciers verwacht dat zij hun medewerkers op een respectvolle
manier behandelen en de nodige integriteit behouden ten opzichte van de medewerkers van het UZA.
Relaties tussen UZA en de leveranciers zijn steeds gebaseerd op wederzijds respect en hoffelijkheid
en hebben een strikt professioneel karakter. In deze geest dienen al onze medewerkers zich te
houden aan onderstaande gedragscode en wordt van de leveranciers verwacht deze gedragscode
volledig te respecteren en toe te passen.

1. Global Compact van de Verenigde Naties
In dit opzicht wordt van leveranciers verwacht dat zij de 10 principes van het Global Compact van de
Verenigde Naties onderschrijven.
Deze principes zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

het ondersteunen en eerbiedigen van de internationaal aanvaarde mensenrechten
niet medeplichtig worden aan de schending van deze mensenrechten
vrijheid van vereniging garanderen evenals het recht op collectieve onderhandelingen
streven naar de afschaffing van verplichte en gedwongen arbeid
de afschaffing van kinderarbeid bevorderen
bestrijding ondersteunen van discriminatie in arbeid en beroep
voorzorg betrachten waar het gaat om belasting van het milieu
initiatieven ondernemen om een groter milieubewustzijn te bevorderen
ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren
elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief omkoping en afpersing

2. MDeon code voor deontologie
Van de leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen wordt verwacht dat ze de
elementen vervat in de Mdeon code voor deontologie onderschrijven en toepassen.

3. Contact met medewerkers van UZA
Medewerkers van UZA dienen zich te houden aan strikte regels als het gaat om accepteren van
giften , geschenken, diensten, uitnodigingen en sponsorgelden.
In het algemeen kan gesteld worden dat accepteren van uitnodigingen , giften , geschenken,
diensten en sponsorgelden onder geen beding de beslissing over een aankoop mag beïnvloeden
en op geen enkele wijze kan leiden tussen een contractuele verplichting tussen UZA en de
leveranciers.
•

Giften en geschenken worden bij voorkeur niet aanvaard met uitzondering van giften ter
ondersteuning van de algemene werking van UZA. Voor giften en geschenken met een
nominale waarde meer dan 35€ is de fiscale wetgeving omtrent relatiegeschenken van
toepassing.
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•

Uitnodigingen voor lunch & diners zijn enkel gepast in het kader van besprekingen met een
zakelijk doel. De frequentie van deze lunches & diners dient beperkt te zijn om het onpartijdig
imago niet te schaden. Principieel worden er geen uitnodigingen voor lunches & diners
aanvaard in de periode tussen het indienen van offertes en de gunning.

•

Uitnodigingen voor een bedrijfsbezoek en congressen worden enkel aanvaard indien deze
een toegevoegde waarde brengen aan het UZA. De inspanning voor het afleggen van een
bedrijfsbezoek en of bijwonen van een congres dient in verhouding te staan tot de
toegevoegde waarde dat dit mogelijk kan meebrengen. Principieel worden er geen
uitnodigingen voor een bedrijfsbezoek of bijwonen van een congres aanvaard in de periode
tussen het indienen van offertes en de gunning.

4. Testmaterialen
Het vrijblijvend en gratis ter beschikking stellen van stalen, apparatuur en/of diensten door de
leveranciers aan het UZA kan slechts indien onderstaande voorwaarden vervuld zijn:
•

•

•

De vigerende richtlijnen binnen het UZA voor gebruik of in gebruik name gevolgd worden.(
o.a. Comité Medisch Materiaal, Richtlijnen ziekenhuishygiëne, reglement voor externe
leveranciers, dienstverstrekkers en aannemers, …);
De leveranciers ,verzekeringstechnisch, de nodige voorzorgen hebben genomen tegen
mogelijke schades(diefstal, beschadiging, lichamelijke schade, …) geleden door het UZA,
patiënten, artsen en of de leverancier.
Het aanbieden van toestellen & kits met betrekking tot Point of Care gebeurt uitsluitend
via het laboratorium.

Algemeen kan gesteld worden dat het leveren van testmaterialen nooit aanleiding kan geven tot
het ontstaan van een contractuele verbintenis tussen UZA en de leveranciers.

5. Afdwingbaarheid
•
•

Door inschrijving van op een prijs of offerteaanvraag vanwege het UZA bevestigt de
leverancier dat hij integraal akkoord gaat met bovenvermelde voorwaarden.
Elke inbreuk op bovenvermelde punten zal schriftelijk aan de leverancier gemeld worden.
Bij eventuele herhaling zal /kan de samenwerking worden stopgezet.
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