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CIRCULAR INFORMATIVA AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS

Benvolguts,
En motiu del procés d’adaptació del sistema de gestió de la qualitat, medi ambient i seguretat i salut
als requisits de les noves Normes UNE-EN ISO 9001:2015; UNE- EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018,
des de la direcció de CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A, els informem que:
- Plantegem des de l’empresa, la millora continua per tal de proporcionar als nostres clients un
servei i una atenció de qualitat.
- El nostre Sistema de Gestió, estableix la necessitat de seleccionar i avaluar els nostres
proveïdors per tal de complir satisfactòriament amb tots aquests compromisos.
- Les noves normes estableixen la obligatorietat d’informar a tots els proveïdors del sistema de
control i seguiment de l’acompliment que se’ls aplicarà.
Per aquest motiu:
-

Cada proveïdor s’avaluarà inicialment com a “prova” (en el moment de la primera compra o
subcontractació) i posteriorment s’anirà avaluant de forma continuada per tal de classificar-los
i homologar-los com a proveïdor capacitat per treballar amb CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A.

-

Com a empresa proveïdora/subcontractada de CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A, se’ls avaluarà en
base a les comandes rebudes i/o als serveis contractats, tenint en compte els 3 criteris següents:
1. Incidències administratives.
2. Compliment del termini pactat.
3. Qualitat del producte i/o servei.
-

El resultat de l’avaluació serà un percentatge d’incidències respecte a les comandes
realitzades.

-

Les incidències que afectin a la seguretat i salut dels treballadors o al medi ambient seràn
considerades per part de CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A com a NO CONFORMITATS de
manera directa.

La Direcció, segons el valor previst d’avaluació, prendrà les mesures que es creguin necessàries i en
última instància determinarà la seva continuïtat com a proveïdor.

Agraïm la seva col·laboració.
Atentament,
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