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სს „სილქნეტი“ (შემდგომში „სილქნეტი“), წარმოადგენს საქართველოში ერთ-ერთ ლიდერ
სატელეკომუნიკაციო კომპანიას, რომელიც საქართველოში ბოლო მომხარებლებსა და
აბონენტებს აწვდის სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ფართო სპექტრს, აქტიურად
მონაწილეობს სოციალურ ეკონომიკურ პროექტებსა და აქტივობებში და რომლის მიზანიც
არის
მომხმარებლებისთვის
მაქსიმალური
კომფორტის
შექმნა
და
სრული
სატელეკომუნიკაციო სერვისის შეთავაზება.
კომპანიის მიზანია გახდეს მსოფლიო კლასის მომსახურების კომპანია, რომელიც
უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის მომსახურებას შესაბამისად, წინამდებარე კოდექსის
მიღება ემსახურება იმ მიზანს, რომ კომპანიის მიმწოდებლებმაც იცოდნენ კორპორატიულ
მდგრადობასთან დაკავშირებით კომპანიის მოლოდინები და თვალსაზრისი.
წინამდებარე „მიმწოდებელთა ქცევის კოდექსი“ (შემდგომში „კოდექსი“) შესაბამისობაშია
კომპანიის „ანტიკორუფციული ქცევის კოდექსის“ მოთხოვნებთან და ეფუძნება შემდეგ
საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს: “გაეროს ადამიანის უფლებათა
საყოველთაო დეკლარაცია“, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები,
კორუფციის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია და გარემოს დაცვისა და განვითარების შესახებ
რიო-დე-ჟანეიროს დეკლარაცია.
„სილქნეტი“ და ყველა მისი თანამშრომელი ვალდებულია შეასრულოს კომპანიის
ანტიკორუფციული ქცევის კოდექსის მოთხოვნები, ამავე დროს, სილქნეტის ყველა
მიმწოდებელი ვალდებულია აკმაყოფილებლდეს წინამდებარე კოდექსით დადგენილ
მოთხოვნებს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ მოთხოვნებით გათვალისწინებული სტანდარტი
უფრო მაღალია, ვიდრე მოცემული ქვეყნის ადგილობრივი კანონებით ან ნორმატიული
აქტებით დადგენილი სტანდარტი.
წინამდებარე კოდექსის მოთხოვნები გამოიყენება ყველა იმ იურიდიული/ფიზიკური პირის
მიმართ, რომლებიც “სილქნეტს” აწვდიან პროდუქციას ან/და უწევენ მომსახურებას, ასევე,
რომლებსაც „სილქნეტი“ აწვდის პროდუქციას ან/და უწევს მომსახურებას. აღნიშნული
პოლიტიკა
მათ შორის ვრცელდება მიმწოდებლებისა და მათი ქვეკონტრაქტორების
თანამშრომლებსა და კონსულტანტებზე, მიუხედავად იმისა, ისინი უვადოდ არიან
დასაქმებული თუ დროებით, უშუალო დასაქმებულები არიან თუ არა ან მათზე უშუალო
ხელმძღვანელობა ხორციელდება თუ არა.
წინამდებარე პოლიტიკის მიზნებისთვის „მიმწოდებელი“ განიმატება როგორც „სილქნეტის“
კონტრაგენტი ნებისმიერი მხარე, შესაბამისი ხელშეკრულების კონტექსტიდან გამომდინარე.

წინამდებარე პოლიტიკა წარმოადგენს სს „სილქნეტსა“ და ნებისმიერ იურიდიულ/ფიზიკურ
პირს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს
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„სილქნეტი“ და ცალკეული მიმწოდებელი ხელშეკრულების საფუძველზე შეიძლება
შეთანხმდნენ დამატებით კონკრეტულ მოთხოვნებზე, თუ ეს საჭირო ან აუცილებელია
კონკრეტული ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშოს/მისაწოდებელი
მომსახურების სპეციფიკიდან გამომდინარე. „კოდექსი” ყოველთვის გათვალისწინებულია
სილქნეტსა და კონტრაქტორებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.
„სილქნეტს“ უფლება აქვს შეამოწმოს,
ქვეკონტრაქტორები „კოდექსს“ მოთხოვნებს.

როგორ

ასრულებს

მიმწოდებელი

ან/და

მიმწოდებელი ვალდებულია მუდმივად თვალი ადევნოს “კოდექსში” ცვლილებებსა და
დამატებებს. წინამდებარე კოდექსი და მასში განხორციელებული ცვლილება-დამატებები
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განთავსდება სილქნეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე
www.silknet.com

1.

სოციალური მოთხოვნები

1.1. ადამიანის უფლებები
1.1.1. მიმწოდებლი ან მისი ქვეკონტრაქტორი დაქირავებულ ყველა დროებით თუ მუდმივ
თანამშრომელს უნდა მოეპყროს პატივისცემითა და ღირსების დაცვით და მათ უნდა
შეეძლოთ ადამიანის ძირითადი უფლებებით სარგებლობა. მიმწოდებელმა უნდა
უზრუნველყოს, რომ მისთვის პირდაპირ თუ ირიბად მომუშავე ყველა
თანამშრომელმა იცოდეს ეს უფლებები და ესმოდეს მათი შინაარსი;
1.1.2. გამოხატვის თავისუფლებისა და თანამშრომლების, კლიენტებისა და სხვა
დაინტერესებული მხარეების პირადი ცხოვრების უფლების დაცვა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია.
1.1.3. აკრძალულია ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია, მათ შორის ეთნიკური,
სქესობრივი, სექსუალური ორიენტაციის, ოჯახური, სოციალური თუ მშობლის
სტატუსით, რელიგიური თუ პოლიტიკური მრწამსის, ეროვნების, შეზღუდული
შესაძლებლობის, ასაკის და სხვა.
1.1.4. დაუშვებელია იმ პირის დასაქმება, რომლის ასაკიც სამუშაოზე მოწყობის კანონით
გათვალისწინებულ მინიმალურ ასაკზე მცირეა. აკრძალულია მიმწოდებლების,
ქვეკონტრაქტორების
ან
დროებითი
დასაქმების
სააგენტოების
მიერ
არასრულწლოვანთა
შრომის
გამოყენება
გარდა
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა. არასრულწლოვანთა შრომის
გამოყენების შემთხვევაში განუხრელად უნდა იქნას დაცული კანონმდებლობის
მოთხოვნები, მათ შორის მოთხოვნები, რომელიც კრძალავს არასრულწლოვნებთან
ხელშეკრულების დადებას მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების
შესასრულებლად.
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1.1.5.

იმ პროდუქტების მიმწოდებლები, რომლებიც შეიცავს კალას, ვოლფრამს, ტანტალიტს
ან/და ოქროს, ვალდებული არიან იქონიონ მკაფიო პოლიტიკა ყველა კონფლიქტურ
წიაღისეულთან დაკავშირებით და უზრუნველყონ მათი წარმოშობის დადგენა.

1.2. შრომითი უფლებები

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

მომწოდებლის ან ქვეკონტრაქტორის მიერ დაქირავებულ ყველა დროებით თუ
მუდმივ თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს მისთვის გასაგებ ენაზე შედგენილი
წერილობითი ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უნდა იყოს
ხელეკრულების არსებითი პირობები, მათ შორის მუშაობის დაწყების თარიღი და
შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობა; სამუშაო დრო და დასვენების დრო;
სამუშაო ადგილი; თანამდებობა და შესასრულებელი სამუშაოს სახე; შრომის
ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი; ზეგანაკვეთური სამუშაოს
ანაზღაურების წესი; ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე შვებულებების
ხანგრძლივობა და შვებულების მიცემის წესი.
ჩვეულებრივი სამუშაო კვირა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს, ხოლო
სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოში, სადაც წარმოების/შრომითი
პროცესი ითვალისწინებს 8 საათზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტ რეჟიმს, – კვირაში
48 საათს. ზეგანაკვეთური შრომა უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და არ უნდა
აღემატებოდეს 12 საათს კვირაში, თუ კოლექტიური შრომის ხელშეკრულებებით
სხვაგვარად არ არის დარეგულირებული. დასაქმებულებს უნდა ჰქონდეთ უფლება
ისარგებლონ შვიდდღიან პერიოდში სულ მცირე ერთი დასვენების დღით მაინც.
შრომის ანაზღაურება და პირობები უნდა იყოს სამართლიანი და აკმაყოფილებდეს
ძირითად საჭიროებებს, რაც არ უნდა იყოს შესაბამისი ქვეყნის კანონით
გათვალისწინებულ მინიმალურ შრომის ანაზღაურებაზე ნაკლები და უნდა
მოიცავდეს დახმარებებს და შეღავათებს. ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების
განაკვეთები უნდა აღემატებოდეს ჩვეულებრივ სახელფასო განაკვეთებს.
დასაქმებულებს მათთვის გასაგებ ენაზე უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია მათი
დასაქმების პირობებისა და უფლებების შესახებ და მათ სრულად უნდა ესმოდეთ ეს
პირობები. დასაქმებულებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ თავიანთი პრობლემის
შესახებ ისაუბრონ დასჯის ან ანგარიშსწორების შიშის გარეშე.
სამსახურებრივი მოვალეობები, მათ შორის, დოკუმენტურად ასახული საშიში
სამუშაოები, დადგენილი უნდა იყოს, უნდა ხდებოდეს მათი განახლება და ყველა
დასაქმებულისა და კონსულტანტისთვის გაცნობა. ყველა დასაქმებულს უნდა
ჰქონდეს წვდომა ისეთ ძირითად საშუალებებზე, როგორიცაა სასმელი წყალი,
საპირფარეშო და ადეკვატური დასვენების ოთახები ან საერთო საცხოვრებელი
ფართები, რომლებიც სუფთაა, უსაფრთხოა და შეესაბამება დანიშნულებას.
იძულებითი შრომის ნებისმიერი ფორმა სასტიკად აკრძალულია. დასაქმებულებს არ
მოეთხოვებათ დეპოზიტების შეტანა ან პირადობის დამადასტურებელი ან
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1.2.7.
1.2.8.

ეკვივალენტური დოკუმენტების ორიგინალების დამსაქმებლისათვის შესანახად
გადაცემა. დასაქმებულებს აქვთ თავისუფლად გადაადგილების უფლება და
არასამუშაო საათებში სამუშაო ადგილის დატოვების შესაძლებლობა.
არავინ უნდა დაექვემდებაროს ფიზიკურ სასჯელს, უკანონო დაკავებას, ფიზიკურ,
სექსუალურ, ფსიქოლოგიურ ან სიტყვიერ შევიწროებას ან შეურაცხყოფას.
ყველა დასაქმებულს უფლება აქვს ჩამოაყალიბოს პროფესიული კავშირი,
გაწევრიანდეს ან არ გაწევრიანდეს პროფესიულ კავშირში ან მსგავს ორგანიზაციებში
და დადოს კოლექტიური ხელშეკრულება.

1.3. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

მშენებლობის, საველე ტექ-მომსახურების, სარემონტო და ქსელის გაშვების
მომსახურება, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგს: ჩაკეტილ სივრცეში მუშაობა;
დაკიდულ კონსტრუქციებზე მუშაობა/აწევის სამუშაოები; მიწის/სამოქალაქო
მშენებლობის/სამშენებლო სამუშაოები; რადიო სიხშირესთან დაკავშირებული
სამუშაოები; ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები; სიმაღლეზე მუშაობა; ავტომანქანის
მართვა (როდესაც სამუშაოს აუცილებელი ნაწილია) უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ
სტანდარტებს.
მიმწოდებლის სამუშაო ადგილზე უნდა იყოს ნორმალური სამუშაო პირობები და ეს
გარემო უნდა იყოს უსაფრთხო და ჯანმრთელი, მათ შორის, ჯანმრთელი როგორც
ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. დასაქმებულებს უნდა გადაეცეთ
სათანადო ინფორმაცია ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების შესახებ და ჩაუტარდეთ
შესაბამისი ტრეინინგი ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების საკითხებში, მათ შორის და
არა მხოლოდ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: სახანძრო უსაფრთხოება, ქიმიური
ნივთიერებებისა და მანქანა-დანადგარების სწორად გამოყენება, საგანგებო
სიტუაციებისათვის მზადყოფნა და პირველადი დახმარება.
მიღებული უნდა იყოს სათანადო ზომები ფიზიკური ტრავმებისა და აგრეთვე ფსიქოსოციალური დაავადებების თავიდან ასაცილებლად და საშიში სამუშაო გარემოსათვის
დამახასიათებელი მიზეზების შესამცირებლად. მომწოდებელმა დასაქმებულები
უფასოდ უნდა უზრუნველყოს შესაფერისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით.
ფიზიკური
ინციდენტები
და
უბედური
შემთხვევები,
ისევე
როგორც
ფსიქოსოციალური დაავადებები დოკუმენტირებული უნდა იქნეს და ეცნობოს
მიმწოდებლის ხელმძღვანელობას.

2. ანტიკორუფციული მოთხოვნები
2.1. ყველა სახის კორუფცია, მათ შორის და არა მხოლოდ, გამოძალვა, მექრთამეობა,
ფორმალობების დაჩქარებისთვის საკომისიოების გადახდა, ნეპოტიზმი, თაღლითობა და
ფულის გათეთრება, მკაცრად აკრძალულია.
2.2. არავის აქვს უფლება ვინმეს პირდაპირ თუ ირიბად შესთავაზოს, მოსთხოვოს, მისცეს ან
ვინმესგან მიიღოს პირადი თანხა, საჩუქარი ან სარგებელი მიკერძოებული მოპყრობის
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

სანაცვლოდ, რომლის მიზანია საქმიან გარიგებაზე ზემოქმედება ან პირადი ან საქმიანი
უპირატესობის მოპოვება. ეს ნორმა მოიცავს “სილქნეტის”, მიმწოდებლისა და მისი
ქვეკონტრაქტორების როგორც ოჯახის წევრებს, ასევე დასაქმებულებს.
„სილქნეტში“ დასაქმებულებს მკაცრად ეკრძალებათ შესყიდვის პროცესში და საჯარო
მოსამსახურეებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის საჩუქრის მიღება ან მიცემა. გარდა
ამისა, “სილქნეტში” დასაქმებულებს მკაცრად ეკრძალებათ მიმწოდებლების
პროდუქტებისა თუ მომსახურების რეკლამაში ან სარეკლამო მასალაში მონაწილეობის
მიღება.
„სილქნეტის” შესაბამისი დეპარტამენტის/განყოფილების/სამსახურის თანამშრომლებმა
საჩუქრების მიღება ან მიცემა შეიძლება განახორციელონ მხოლოდ “სილქნეტის”
სახელით, თუ ამ საჩუქრებს აქვს მკაფიო საქმიანი მიზანი, შესაფერისია საქმიანი
ურთიერთობის ბუნებისთვის და შეზღუდული ღირებულებისაა. ღონისძიებები
ბიზნესთან უშუალოდ უნდა იყოს დაკავშირებული. ყველა საჩუქარი უნდა აღირიცხოს
და იქნება “სილქნეტის” საკუთრება.
მიმწოდებლისათვის სავალდებულოა კეთილსინდისიერი კონკურენციის და ღია ბაზრის
პრინციპების დაცვა. საქმიანი გადაწყვეტილებები
პირადი ურთიერთობებით ან
ინტერესებით არ უნდა იყოს მოტივირებული და არც ამგვარი ურთიერთობები ან
ინტერესები უნდა ახდენდეს ზემოქმედებას ასეთ გადაწყვეტილებებზე.
მიმწოდებელს შემუშავებული უნდა ჰქონდეს საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი ანტიკორუფციული პროგრამა. ადეკვატური
ტრეინინგის ჩატარებისა და ინფორმაციის გადაცემის შედეგად ეს პროგრამა უნდა იყოს
გამჭვირვალე და ეფექტურად დაცული.

3.

გარემოსდაცვითი მოთხოვნები

3.1. მიმწოდებელს უნდა ჰქონდეს გარემოს მართვის სისტემა, მათ შორის, მიზნები და
სტანდარტები, მაგ., ISO14001 ან მისი ეკვივალენტური. მიმწოდებელმა უნდა შეამციროს
მისი/მიმწოდებლის სამუშაოების გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება. მიმწოდებელი
ვალდებულია გამოიყენოს ფრთხილი მიდგომა და ეცადოს შეინარჩუნოს და გაზარდოს
ბიომრავალფეროვნება.
3.2. მიმწოდებელი დაადგენს განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის მიღების პრიოტიტეტებს
და შეზღუდავს წყლის მოხმარებას, განსაკუთრებით დაზარალებულ ტერიტორიებზე.
3.3. მიმწოდებელმა უნდა შემოიღოს მონიტორინგის პროცესი დამაბინძურებელი
ნივთიერებებისა თუ ნარჩენების, მათ შორის, ელექტრონული ნარჩენების ატმოსფეროში
გაფრქვევაზე, მდინარეებსა თუ ზღვებში ჩაღვრაზე და დაყრაზე. ნარჩენების მართვა უნდა
ხორციელდებოდეს სათანადოდ, ხოლო მათი გადამუშავება განმეორებით გამოყენების
მიზნით – გამჭვირვალედ.
3.4. მომწოდებელი უნდა ეცადოს შეამციროს საავტომობილო, საზღვაო და სარკინიგზო
ტრანსპორტის გამოყენებისას გარემოზე ზემოქმედება. “სილქნეტისათვის” საქონლის ან
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მომსახურების მოწოდებისას პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს საწვავის ეკონომიურად
მომხმარებელ სატრანსპორტო საშუალებებს.
3.5. “მიმწოდებელი” ვალდებულია რეგულარულად შეაფასოს ქიმიური ან სხვა
ნივთიერებების გამოყენება და დაადგინოს, შესაძლებელია თუ არა მათი ნაკლებად
საშიში ალტერნატივებით ჩანაცვლება. ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება და განკარგვა
უნდა ხდებოდეს უსაფრთხოდ და სწორედ ისე, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი
გარემოზე მავნე ზემოქმედება. მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული ქიმიური
ნივთიერებები უნდა იყოს დოკუმენტურად აღრიცხული.
3.6. ანტენების, კოშკურებისა და ანძების არქიტექტურა და ადგილმდებარეობა უნდა
ითვალისწინებდეს
ელექტრომაგნიტური
ტალღების,
ხმაურის, ხილვადობის
შეზღუდვის, საკუთრების უფლებების, მისაწვდომობის, გარემოზე ზემოქმედებისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებს.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4. შესაბამისობის მოთხოვნები
წინამდებარე „კოდექსის“ მოთხოვნები გათვალისწინებული იქნება მიმწოდებლის მიერ
ქვეკონტრაქტორებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებში. მიმწოდებელი ვალდებულია
მოთხოვნისთანავე მონაწილეობა მიიღოს “სილქნეტის” მიერ ორგანიზებულ
თვითშეფასების პროცესში. “სილქნეტს” აქვს უფლება ახლანდელ, მომავალ ან ყოფილ
ობიექტებზე გასვლით ან კამერალურად შეამოწმოს, როგორ ასრულებენ მიმწოდებელი
და ქვეკონტრაქტორები წინამდებარე „კოდექსის” მოთხოვნებს.
მიმწოდებელი ვალდებულია მოთხოვნისთანავე სილქნეტს წარმოუდგინოს მონაცემები
და ინფორმაცია წლიური ან სხვა ანგარიშებისათვის.
მიმწოდებელთა მხრიდან წინამდებარე “კოდექსის” მოთხოვნების არსებითი დარღვევა
“სილქნეტს” ანიჭებს უფლებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მიმწოდებელთან
გაფორმებული ნებისმიერი ან ყველა ხელშეკრულება.
“კოდექსის” დარღვევის ან სავარაუდო დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში,
მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე შეატყობინოს “სილქნეტს”. ეს
გამოყენებული არ იქნება მიმწოდებლის ან ქვეკონტრაქტორის წინააღმდეგ, თუ ის
კეთილსინდისიერად მოქმედებდა.
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