Doing Business with Government Agencies and Contractors

Page 1 of 2

עקרונות בנוגע לניהול עסקים מול גופים ממשלתיים וקבלנים
ממשלתיים
העקרונות :
חברת  3Mמחוייבת לניהול עסקיה הקשורים לחוזים וחוזי משנה עם הממשלה ,תוך עמידה בכל
החוקים והתקנות הארציים ,המחוזיים והמקומיים ובכל דרישות החוזה .על עובדי  3Mוכל צד שלישי
עליו חלים עקרונות אלה לעמוד בכל החוקים האמורים .
ניהול עסקים מול יחידות ממשלתיות ברחבי העולם ,לרבות עסקים דרך קבלנים וקבלני משנה של
הממשלה ,כפוף לדרישות מורכבות ,שלעתים קרובות הינן קפדניות יותר מאלה החלות על לקוחות
מסחריים .ייתכן כי  3Mתידרש לספק ולאשר מידע מפורט לגבי החברה ובעלי המניות שלה ,לרבות
תרומות למטרות פוליטיות ,שתדלנות ,מתנות לנושאי משרות ממשלתיות ,ותקשורת עם נושאי משרות
ממשלתיות .אפילו תקשורת לצרכי מכירות עשויה להיכלל בדרישות גילוי אלה .מסירת הצהרות בלתי
מדויקות או חלקיות לגופים ממשלתיים עלולה להוביל להשלכות משפטיות חמורות מבחינת 3M
ועובדיה ,ועלולה להשפיע על יכולתה של  3Mלנהל עסקים מול לקוחות ממשלתיים בעתיד .לפני
החתימה על כל חוזה מול הממשלה או על כל הסכם הנוגע ללקוח ממשלתי ,על עובדי 3Mלהיוועץ
במחלקה לעמידה בדרישות בנוגע לחוזים ממשלתיים או ביועץ המשפטי של היחידה העסקית שלהם. .
מטרה :
עקרונות אלה מסייעים להבטיח כי  3Mתמלא אחר כל החוקים והתקנות הארציים ,המחוזיים והמקומיים
הרלוונטיים בנוגע לחוזים ממשלתיים .אי מילויים של חוקים אלה עלול להשפיע על חוזים קיימים מול
ממשלות ועל יכולתה של החברה להתקשר עם לקוחות ממשלתיים בעתיד .
עקרונות אלה חלים באופן גלובלי על כל העובדים ,ועשויים אף לחול על מי שפועל מטעם החברה.
להסבר מתי צד שלישי כפוף לקוד ההתנהגות של החברה ,עיינו ב"עקרונות העמידה בדרישות".
הנחיות נוספות :
•

הקפידו להבין ולקיים את המסמך "מדיניות ,תקנים ,נהלים ,הנחיות וכלים לעמידה בדרישות
בנוגע לחוזים ממשלתיים" .,ניתן למצוא אותו ב"מרכז המדיניות" ב"מקור " 3Mאו )(GCC
באתר האינטרנט .

•

היו מודעים לחוקים ולתקנות הנוגעים למכירה לגופים ממשלתיים ולקבלנים ,קבלני משנה
וספקים ממשלתיים ,וקיימו אותם .

•

היו ישרים ומדויקים בכל קשריכם עם נושאי משרות ממשלתיות ,גופים ממשלתיים וקבלנים
וקבלני משנה ממשלתיים .

•

ודאו כי הצהרות שנמסרות בהקשר לחוזים וחוזי משנה מול הממשלה תהיינה עדכניות,
מדויקות ומלאות .

•

אין לנסות להשיג מידע סודי בנוגע לרכש או חוזה ממשלתיים ,לרבות מידע לגבי הצעה
שהוגשה ע"י מתחרה או בנוגע לתהליך הבחירה המתבצע ע"י הגוף הממשלתי ,לפני
הענקת החוזה .

•

אין למסור הצהרות כוזבות או לאשר נתונים כוזבים מול עובדי ממשלה ,גופים ממשלתיים
או קבלנים או קבלני משנה ממשלתיים .

•

לעולם אין להציע או להעניק הטבות עסקיות לעובדי ממשלה או עובדי קבלנים או קבלני
משנה ממשלתיים ,תוך הפרת חוקים או תקנות ארציים ,מחוזיים או מקומיים .
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אין לחרוג מדרישות הממשלה בנוגע לעבודה בקבלנות או קבלנות משנה מתנאיו של חוזה
ממשלתי כלשהו .לדוגמה :
•

יש לעמוד בכל הדרישות של מדינת המקור .

•

יש לבצע תמיד את בקרת האיכות הדרושה .

•

אין לספק תחליפים ללא אישור במסגרת חוזים או חוזי משנה ,לרבות תחליפים
למוצרים שאינם עומדים בדרישות ארץ המקור .

•

אין לספק מוצרים או שירותים ללא ביצוע הבדיקות הדרושות או כל בקרת איכות אחרת
שנדרשת .

•

היו מודעים לכך שהחוקים והתקנות הרלוונטיים עשויים להשתנות בארצות שונות ,מדינות
שונות באותה ארץ ,מחוזות שונים ,רשויות מקומיות שונות או גופים ממשלתיים שונים .על
העובדים לבקש יעוץ או תשובות לשאלותיהם מ -GCCאו מהיועץ המשפטי של  3Mשהוקצה
להם.

•

על כל עובד ביחידה עסקית  /בחברה בת המעורב בחוזים או חוזי משנה ממשלתיים :
()1

לעבור הכשרה נאותה ולהבין את החוקים והתקנות הרלוונטיים ואת תנאי החוזה .

()2

להכיר את מדיניות 3M,תקניה ונהליה הנוגעים לעמידה בדרישות בהקשר לחוזים
ממשלתיים .

•

הקפידו להבין ולקיים את המסמך של "  3Mעקרונות בנוגע ליצוא ,יבוא ומסחר" ,במיוחד
בהקשר לעמידה בדרישות בכל הנוגע לחוקי בקרת יצוא ,יבוא ,סימון מוצרים והצהרה על
מקור המוצר ,במישרין או בעקיפין בהקשר ללקוחות ממשלתיים .

•

הקפידו להבין ולקיים את המסמך של "  3Mעקרונות בנוגע למתנות ,אירוח ונסיעות" בנוגע
להענקת מתנות לעובדי ממשלה .

•

הקפידו להבין ולקיים את המסמך של "  3Mעקרונות נגד שוחד" בכל קשריכם עם נושאי
משרות ממשלתיות או אנשים אחרים .

•

קבלו אישור מראש ממחלקת משאבי האנוש לפני שתדונו בהעסקתו (כעובד ,עובד קבלן או
יועץ) של עובד ממשלה בעבר או בהווה או תציעו לו להיות מועסק ע"י החברה ,כמפורט
במסמך של "  3Mמדיניות העסקת עובדי ממשלה בעבר או בהווה והעסקת יועצים ".

פעולות משמעתיות :
הפרת החוק וקוד ההתנהגות של 3Mתוביל לפעולות משמעתיות ,לרבות פיטורין .

