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A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS
MEGFELELÉSI FELMÉRÉSE - 2018

Üdvözöljük a Dedicated cég online felmérési honlapján.

A webalapú eljárás garantálja a vállalat által nyújtott válaszok titkosságát. Az
egyes vállalatok által nyújtott egyedi válaszokhoz csak a Dedicatednek, a jelen
felmérés elvégzésével megbízott kutató ügynökségnek van hozzáférése. 

Az adatokat névtelenül kezeljük és európai szinten összesítjük. Az
eredményeket a Beszerzési Lánc Kezdeményezés jövő évi jelentésében fogjuk
közölni.

A felmérés kitöltése kötelező minden regisztrált vállalat számára, kivéve a
mikro- és kisvállalatokat, amelyeket csak meghívunk a részvételre. Kérjük,
2018. október 19-ig töltsék ki ezt a kérdőívet.

„A helyes gyakorlat alapelvei” kifejezés a 2011. november 29-én elfogadott, az
élelmiszer-beszerzési láncban működő vertikális kapcsolatok Helyes
gyakorlatok alapelveire vonatkozik.

http://supplychaininitiative.eu/about-initiative/principles-good-practice-
vertical-relationships-food-supply-chain

A kérdőív elkezdéséhez kattintson a "Tovább" gombra.
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Vállalati demográfia

1. Melyik ország számára tölti ki a kérdőívet? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Ausztria Németország Hollandia
Belgium Görögország Lengyelország
Bulgária Magyarország Portugália
Horvátország Írország Románia
Ciprus Olaszország Szlovákia
Cseh Köztársaság          Lettország Szlovénia
Dánia Litvánia Spanyolország
Észtország Luxemburg          Svédország
Finnország Málta Egyesült Királyság
Franciaország   
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Az eljárásra vonatkozó kötelezettségvállalások

A. Képzés nyújtása a megfelelő alkalmazottaknak, hogy megfeleljenek a helyes gyakorlat
alapelveinek.

2. A vállalat regisztrációja óta nyújtottak-e képzést a megfelelő alkalmazottaknak, hogy
megfeleljenek a helyes gyakorlat alapelveinek? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Igen
Részben
Nem

2.b Hány alkalmazott vett részt képzésen? [Kérjük, írjon be egy számot]
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alkalmazott
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A regisztráció közlése az üzleti partnerekkel

3. Kommunikált-e az ön vállalata az üzleti partnereivel, mióta regisztrált a Beszerzési Lánc
Kezdeményezésbe? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Igen, országos szinten
Igen, csoportszinten
Igen, országos és csoportszinten egyaránt
Nem
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

Szeretnénk megmérni a Beszerzési Lánc Kezdeményezés által kínált megoldások
hatékonyságát a viták rendezésében.

A/Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

4. Találkozott-e az ön vállalata a helyes gyakorlat valamely alapelvének feltételezett
megsértésével 2017. november 20-je óta? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Szeretnénk megmérni a Beszerzési Lánc Kezdeményezés által kínált megoldások
hatékonyságát a viták rendezésében.

A/Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

4. Találkozott-e az ön vállalata a helyes gyakorlat valamely alapelvének feltételezett
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megsértésével a regisztráció óta? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Igen
Nem
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

4.a Meg tudta-e a vállalat oldani a problémát informálisan/hivatalos panasz nélkül 2017.
november 20-je óta? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

4.a Meg tudta-e oldani a vállalat a problémát informálisan/hivatalos panasz nélkül a
regisztráció óta? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Igen
Nem
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.a Nyújtott-e be panaszt a vállalat a kereskedelmi partnerek felé a helyes gyakorlat
alapelveinek állítólagos megsértése miatt 2017. november 20-je óta? [Kérjük, egy választ
jelöljön meg.]

5.a Nyújtott-e be panaszt a vállalat a kereskedelmi partnerek felé a helyes gyakorlat
alapelveinek állítólagos megsértése miatt a regisztráció óta? [Kérjük, egy választ jelöljön
meg.]
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Igen
Nem
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.b Hány panasz volt egyéni vita, és hány összevont vita jellegű a Beszerzési Lánc
Kezdeményezés által? [Kérjük, adja meg az egyéni, illetve összevont viták számát az alábbi
helyeken]

[A kétoldalú vita két vállalat között merül fel a helyes gyakorlat alapelveinek állítólagos
megsértése miatt . Az összevont vita a helyes gyakorlat alapelveinek állítólagos megsértése
miatt merül fel több vállalatnál.]

Egyéni vita

Összevont vita a Beszerzési Lánc Kezdeményezés által
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.c Használták-e az országos fórumot? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

[Az országos fórum az országos szintű párbeszéd érdekében létrehozott, több érdekelt felet
tömörítő rendszer. Népszerűsítheti a Beszerzési Lánc Kezdeményezést, megvitathatja az
igazságos és igazságtalan gyakorlatokat, felhívhatja a figyelmet a meglévő, országos
mediációs vagy választottbírósági lehetőségekre, elemezheti az összevont vitákat stb.]

Igen
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Nem
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.d A regisztráció óta benyújtott panaszok szerint a helyes gyakorlat mely alapelveit
sértették meg? [Több választ is megjelölhet]

FOGYASZTÓK: A szerződő feleknek mindig figyelembe kell venniük a fogyasztói érdekeket és a
beszerzési lánc általános fenntarthatóságát a vállalataik közötti (B2B - Business to Business)
kapcsolatokban. A szerződő feleknek az áruk forgalmazása során biztosítani kell a források maximális
hatékonyságát és optimalizálását a teljes beszerzési láncban.

SZERZŐDÉSI SZABADSÁG:A szerződő felek független gazdasági szereplők, akik tiszteletben tartják
egymás jogait saját stratégia és vezetéspolitika kialakításához, beleértve azt is, hogy szabadon
dönthetnek valamely megállapodás megkötéséről.

TISZTESSÉGES ÜZLET:  A szerződő felek felelősen, jóhiszeműen és szakmai gondossággal bánnak
egymással.

ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSOK:  A megállapodásokat írásban kell megkötni, kivéve, ha ez
kivitelezhetetlen, vagy ha a szóban kötött megállapodás mindkét fél számára elfogadható és
megfelelő. A megállapodásoknak egyértelműnek és átláthatónak kell lenniük, valamint a lehető legtöbb
releváns és előrelátható elemet tartalmazniuk kell, például a felmondási feltételeket.

KISZÁMÍTHATÓSÁG:  A szerződés feltételeit egyoldalúan nem lehet módosítani, kivéve, ha ennek a
lehetőségéről és körülményeiről előzetesen megállapodtak. A megállapodásoknak tartalmazniuk kell,
hogy bármely fél megbeszéli a másik féllel, ha a megállapodás teljesítéséhez bármilyen változtatás
szükséges előre nem látható körülmények miatt, a megállapodásban leírtaknak megfelelően.

BETARTÁS:  A megállapodásokat be kell tartani.

INFORMÁCIÓ:  Ha információcsere történik, akkor azt a versenyjog és egyéb vonatkozó törvények
szigorú betartásával kell végrehajtani, és a feleknek ésszerű gondossággal biztosítani kell, hogy a
megadott információ helyes és ne félrevezető legyen.

TITOKTARTÁS:  Az információ titkosságát tiszteletben kell tartani, kivéve, ha az adott információ már
nyilvános, vagy ha a fogadó fél már függetlenül, jogszerűen és jóhiszeműen megszerezte azt. Az
információkat a fogadó fél kizárólag olyan célokra használhatja, amelyekkel összefüggésben azokat
megkapta.
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KOCKÁZATVÁLLALÁS:  A beszerzési láncban lévő minden szerződő fél saját maga viseli a megfelelő
vállalkozási kockázatait.

INDOKOLT KÉRÉS:  Egyik szerződő fél sem alkalmazhat fenyegetést azért, hogy jogosulatlan
előnyöket szerezzen vagy hogy nem igazolható költséget átruházzon.
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.e Nyújtottak-e be panaszt olyan vállalat ellen, amelynek székhelye egy másik európai
uniós tagállamban van? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Igen
Nem
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.f Mely ország(ok)ban van a vállalat(ok) székhelye? [Több választ is megjelölhet]

Ausztria Németország Hollandia
Belgium Görögország Lengyelország
Bulgária Magyarország Portugália
Horvátország Írország Románia
Ciprus Olaszország Szlovákia
Cseh Köztársaság          Lettország Szlovénia
Dánia Litvánia Spanyolország
Észtország Luxemburg          Svédország
Finnország Málta Egyesült Királyság
Franciaország   
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.g 2017. november 20-je /a regisztráció óta a Beszerzési Lánc Kezdeményezésnél
regisztrált valamely kereskedelmi partner alkalmazott-e kereskedelmi megtorlást, miután
önök élni kívántak valamelyik vitarendező lehetőséggel? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Igen
Nem
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.h Mi az önök által 2017. november 20-je óta benyújtott panaszok státusza? [Kérjük,
minden négyzetbe írjon be egy számot]

5.h Mi az önök által a regisztráció óta benyújtott panaszok státusza? [Kérjük, minden
négyzetbe írjon be egy számot]

A panasz megoldódott

A panasz megoldása függőben van

A panasz még nem oldódott meg (a vitarendezés nem volt elérhető)

javascript:void()
javascript:void()
javascript:void()
javascript:void()


dedicated 2015

 

Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével

5.i A 2017. november 20-je óta benyújtott összes panaszt figyelembe véve mi volt az utolsó
módszer, ami a vita rendezéséhez vezetett? [Kérjük, adja meg a rendezett viták számát
minden lehetséges vitarendező módszerhez, amely a vita rendezéséhez vezetett]

[Példa: A panasz megoldásához először a kereskedelmi vonalat vették igénybe, majd a belső
vitarendezési hivatalt, majd a mediációt. A panaszt végül mediációval rendezték. Ez esetben
a mediáció számít a vita rendezésére szolgáló módszernek.]

 

A vállalat által
emelt panaszok

száma, amelyeket
megoldottak 2017.

november 20-je
óta

 

A vállalat által
emelt panaszok

száma,
amelyeket

megoldottak 4
hónapon belül

Kereskedelmi vonal (a kereskedelmi partner kereskedelmi
hierarchiájának magasabb fokára viszik a problémát)

panasz  panasz

A kereskedelmi partner vitás kérdésekben felelős belső
hivatala

panasz panasz

Mediáció panasz panasz

Választottbíráskodás panasz panasz

A nemzeti törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő
jogalkalmazási eljárások

panasz panasz
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Találkozás valamely alapelv feltételezett megsértésével
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5.i A regisztráció óta benyújtott összes panaszt figyelembe véve mi volt az utolsó módszer,
ami a vita rendezéséhez vezetett? [Kérjük, adja meg a rendezett viták számát minden
lehetséges vitarendező módszerhez, amely a vita rendezéséhez vezetett]

[Példa: A panasz megoldásához először a kereskedelmi vonalat vették igénybe, majd a belső
vitarendezési hivatalt, majd a mediációt. A panaszt végül mediációval rendezték. Ez esetben
a mediáció számít a vita rendezésére szolgáló módszernek.]

 

A vállalat által
emelt panaszok

száma,
amelyeket

megoldottak a
regisztráció óta

 

A vállalat által
emelt panaszok

száma,
amelyeket

megoldottak 4
hónapon belül

Kereskedelmi vonal (a kereskedelmi partner kereskedelmi
hierarchiájának magasabb fokára viszik a problémát)

panasz  panasz

A kereskedelmi partner vitás kérdésekben felelős belső
hivatala

panasz panasz

Mediáció panasz panasz

Választottbíráskodás panasz panasz

A nemzeti törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő
jogalkalmazási eljárások

panasz panasz
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Panaszok fogadása

6.a Érkezett-e panasz a vállalathoz a kereskedelmi partnerektől a helyes gyakorlat
alapelveinek állítólagos megsértése miatt 2017. november 20-je óta?

6.a Érkezett-e panasz a vállalathoz a kereskedelmi partnerektől a helyes gyakorlat
alapelveinek állítólagos megsértése miatt a regisztráció óta?

Igen
Nem

6.b Hány panasz érkezett? [Kérjük, írjon be egy számot]
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panasz
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Panaszok fogadása

6.c Hány panasz érkezett olyan vállalatoktól, amelyek nem tagjai a Beszerzési Lánc
Kezdeményezésnek? 
[Kérjük, adja meg a panaszok számát]

panasz
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Panaszok fogadása

6.d Érkezett-e panasz olyan vállalattól, amelynek székhelye egy másik európai uniós
tagállamban van? [Kérjük, egy választ jelöljön meg.]

Igen
Nem
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Panaszok fogadása

6.e Mely ország(ok)ban van a vállalat(ok) székhelye? [Több választ is megjelölhet]

Ausztria Németország Hollandia
Belgium Görögország Lengyelország
Bulgária Magyarország Portugália
Horvátország Írország Románia
Ciprus Olaszország Szlovákia
Cseh Köztársaság          Lettország Szlovénia
Dánia Litvánia Spanyolország
Észtország Luxemburg          Svédország
Finnország Málta Egyesült Királyság
Franciaország   
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Panaszok fogadása

6.f A 2017. november 20-je óta érkezett panaszok alapján a Helyes gyakorlat alábbi
alapelvei közül melyeket sértették meg állítólag?
[Több választ is megjelölhet]

6.f A regisztráció óta érkezett panaszok alapján a Helyes gyakorlat alábbi alapelvei közül
melyeket sértették meg állítólag?
[Több választ is megjelölhet]

FOGYASZTÓK: A szerződő feleknek mindig figyelembe kell venniük a fogyasztói érdekeket és a
beszerzési lánc általános fenntarthatóságát a vállalataik közötti (B2B - Business to Business)
kapcsolatokban. A szerződő feleknek az áruk forgalmazása során biztosítani kell a források maximális
hatékonyságát és optimalizálását a teljes beszerzési láncban.

SZERZŐDÉSI SZABADSÁG:A szerződő felek független gazdasági szereplők, akik tiszteletben tartják
egymás jogait saját stratégia és vezetéspolitika kialakításához, beleértve azt is, hogy szabadon
dönthetnek valamely megállapodás megkötéséről.

TISZTESSÉGES ÜZLET:  A szerződő felek felelősen, jóhiszeműen és szakmai gondossággal bánnak
egymással.

ÍRÁSBELI MEGÁLLAPODÁSOK:  A megállapodásokat írásban kell megkötni, kivéve, ha ez
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kivitelezhetetlen, vagy ha a szóban kötött megállapodás mindkét fél számára elfogadható és
megfelelő. A megállapodásoknak egyértelműnek és átláthatónak kell lenniük, valamint a lehető legtöbb
releváns és előrelátható elemet tartalmazniuk kell, például a felmondási feltételeket.

KISZÁMÍTHATÓSÁG:  A szerződés feltételeit egyoldalúan nem lehet módosítani, csak ha ennek a
lehetőségéről és körülményeiről előzetesen megállapodtak. A megállapodásoknak tartalmazniuk kell,
hogy bármely fél megbeszéli a másik féllel, ha a megállapodás teljesítéséhez bármilyen változtatás
szükséges előre nem látható körülmények miatt, a megállapodásban leírtaknak megfelelően.

BETARTÁS:  A megállapodásokat be kell tartani.

INFORMÁCIÓ:  Ha információcsere történik, akkor azt a versenyjog és egyéb vonatkozó törvények
szigorú betartásával kell végrehajtani, és a feleknek ésszerű gondossággal biztosítani kell, hogy a
megadott információ helyes és ne félrevezető legyen.

TITOKTARTÁS:  Az információ titkosságát tiszteletben kell tartani, kivéve, ha az adott információ már
nyilvános, vagy ha a fogadó fél már függetlenül, jogszerűen és jóhiszeműen megszerezte azt. Az
információkat a fogadó fél kizárólag olyan célokra használhatja, amelyekkel összefüggésben azokat
megkapta.

KOCKÁZATVÁLLALÁS:  A beszerzési láncban lévő minden szerződő fél saját maga viseli a megfelelő
vállalkozási kockázatait.

INDOKOLT KÉRÉS:  Egyik szerződő fél sem alkalmazhat fenyegetést azért, hogy jogosulatlan
előnyöket szerezzen vagy hogy nem igazolható költséget átruházzon.
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Panaszok fogadása

6.g Mi az önök által 2017. november 20-je óta fogadott panaszok státusza? [Kérjük, minden
négyzetbe írjon be egy számot]

6.g Mi az önök által fogadott, a regisztráció óta benyújtott panaszok státusza? [Kérjük,
minden négyzetbe írjon be egy számot]

A panasz megoldódott

A panasz megoldása függőben van

A panasz még nem oldódott meg (a vitarendezés nem volt elérhető)
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Panaszok fogadása

6.h A 2017. november 20-je óta megoldott összes panaszt figyelembe véve mi volt az utolsó
módszer, ami a vita rendezéséhez vezetett? [Kérjük, adja meg a rendezett viták számát
minden lehetséges vitarendező módszerhez, amely a vita rendezéséhez vezetett]

[Példa: A panasz megoldásához először a kereskedelmi vonalat vették igénybe, majd a belső
vitarendezési hivatalt, majd a mediációt. A panaszt végül mediációval rendezték. Ez esetben
a mediáció számít a vita rendezésére szolgáló módszernek.]

6.h A regisztráció óta megoldott összes panaszt figyelembe véve mi volt az utolsó módszer,
ami a vita rendezéséhez vezetett? [Kérjük, adja meg a rendezett viták számát minden
lehetséges vitarendező módszerhez, amely a vita rendezéséhez vezetett]

[Példa: A panasz megoldásához először a kereskedelmi vonalat vették igénybe, majd a belső
vitarendezési hivatalt, majd a mediációt. A panaszt végül mediációval rendezték. Ez esetben
a mediáció számít a vita rendezésére szolgáló módszernek.]

 

A vállalathoz
érkező panaszok

száma, amelyeket
megoldottak 2017.
november 20-tól

kezdődően

 

A vállalathoz
érkező panaszok

száma,
amelyeket

megoldottak 4
hónapon belül

Kereskedelmi vonal (a kereskedelmi partner kereskedelmi
hierarchiájának magasabb fokára viszik a problémát)

panasz  panasz

A kereskedelmi partner vitás kérdésekben felelős belső
hivatala

panasz panasz

Mediáció panasz panasz

Választottbíráskodás panasz panasz

A nemzeti törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő
jogalkalmazási eljárások panasz panasz
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Megelégedettség és üzleti hatás

7.a Kérjük, 1-től 10-ig terjedő skálán (ahol az 1 alacsony és a 10 nagyon magas) értékelje,
milyen mértékben van megelégedve a vállalat általánosságban a Beszerzési Lánc
Kezdeményezéssel. [Kérjük, írjon be egy számot]

/10
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Megelégedettség és üzleti hatás

7.b Segített-e önöknek a Beszerzési Lánc Kezdeményezés a következőkben [Kérjük, pipálja
ki a négyzeteket, több választ is megadhat, esetleg egyet sem]:

A napi kommunikáció javítása az üzleti partnerekkel
Viták kezelése
A vállalat belső folyamatainak javítása
Egyéb
Nem tudom
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Megelégedettség és üzleti hatás

7.c Milyen problémákat tapasztalt a Beszerzési Lánc Kezdeményezésben? [Kérjük, pipálja ki
a négyzeteket, több választ is megadhat, esetleg egyet sem] Az ön válasza a segítségünkre
lesz a Beszerzési Lánc Kezdeményezés javításában.

Az üzleti partnereim nem regisztráltak, és így nem tudom használni a Beszerzési Lánc
Kezdeményezést.
A Beszerzési Lánc Kezdeményezés nem segített a helyes gyakorlat megsértésének kezelésében.
A Beszerzési Lánc Kezdeményezés nem segített a helyes gyakorlat alapelveinek megsértésekor támadt
viták rendezésében az üzleti partnereimmel.
Félek a megtorlástól, vagy már tapasztaltam is.
Egyéb
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Összegzés

Az Ön által nyújtott információkat bizalmasan kezeljük. A felmérés megfelelő kezelése
valamint a párhuzamosság kiküszöbölése érdekében kérjük, adja meg az alábbi
információkat.

Vállalat neve (nemzeti üzemeltető cég):

Ország:

Ausztria Németország Hollandia
Belgium Görögország Lengyelország
Bulgária Magyarország Portugália
Horvátország Írország Románia
Ciprus Olaszország Szlovákia
Cseh Köztársaság          Lettország Szlovénia
Dánia Litvánia Spanyolország
Észtország Luxemburg          Svédország
Finnország Málta Egyesült Királyság
Franciaország   
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Összegzés

A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS MEGFELELÉSI
FELMÉRÉSE - 2018

Nagyon köszönjük, hogy időt és fáradságot szánt arra, hogy a Beszerzési Lánc
Kezdeményezés és vele együtt a helyes kereskedelmi gyakorlatok
végrehajtásával kapcsolatban pontos adatokat gyűjthessünk össze.

Amennyiben kérdése van a felmérés tartalmával kapcsolatban, kérjük, írja meg
az alábbi címre: info@supplychaininitiative.eu

Ha technikai problémája adódik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az
alábbi címen: jose.arias@dedicated.be

Kérjük, jelölje ki az „Érvényesítés” mezőt, majd kattintson a „Tovább” gombra.

Érvényesítés
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