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MANUAL FÖR LEVERANTÖRER TILL RESINIT AB 
Detta dokument syftar till att klargöra Resinit AB: s förväntningar gentemot sina leverantörer. 

Det är leverantörens ansvar att granska, förstå och följa dessa krav. 

Att göra affärer med Resinit AB 

Offertförfrågan 

Leverantören måste kontakta Resinit AB om förfrågan är oklar eller om information saknas som är nödvändig för 

att ge en offert. 

Inköpsorder  
Varje inköpsorder ska följas av en orderbekräftelse från leverantören inom 2 arbetsdagar som för varje 

artikelnummer bekräftar överenskommet pris, kvantitet och leveransdatum. 

Godkännande av inköpsorder innebär ett godkännande av villkoren på inköpsordern. 

Beställningar som inte bekräftats eller bestridits inom 2 arbetsdagar ska anses vara bekräftade. 

Ändringsbegäran 
Revisionsändringar på produkterna kommer att meddelas via Resinit AB:s inköpsorganisation. 

Det är leverantörens ansvar att granska inköpsordern för att säkerställa senaste revisionen. 

Det är inte tillåtet att leverera enligt en tidigare revision, förutom genom skriftligt godkännande från Resinit AB. 

Leverans 
Resinit AB måste omgående, utan dröjsmål informeras om eventuella leveransförseningar. 

Leverantören ska på egen bekostnad vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska en orsakad försening. Exempel 

är att tillhandahålla expressleverans, extraarbete utanför normal arbetstid, användning av underentreprenörer etc. 

Emballering- och logistikkrav 
Leverantören måste uppfylla krav på emballering och logistik enligt produktspecifikationer, ritningar, inköpsorder 

eller avtal. 

Kvalitetssäkring 

Ledningssystem ISO 9000, ISO14000 eller motsvarande 
Leverantörer med certifiering enligt ISO 9000 och ISO 14000 av en ackrediterad tredjepart föredras. 

Om leverantören inte är certifierad förväntar vi oss att leverantören ska ha processer för att säkerställa en 

kvalitetsnivå som motsvarar ISO 9000 och som fullständig överensstämmer med gällande regler och lagstiftning. 

Resinit AB kan komma att genomföra en kvalitets- och miljörevision hos leverantören. 

Ändringsbegäran/utfallsprov (FAI) 
FAI krävs vanligtvis på nya delar och/eller ändrade delar som kan påverka form, funktion eller andra egenskaper 

hos produkten.  

Om leverantören gör ändringar som kan påverka form, funktion eller andra egenskaper måste en ändringsbegäran 

lämnas in till och godkännas av Resinit AB före genomförandet av ändringen. I annat fall ska alla konsekvenser 

bäras av leverantören. 

Resinit AB kan kräva att leverantörerna tillhandahåller materialintyg/certifikat, mätprotokoll och certifikat för 

överensstämmelse (CoC) eller motsvarande. 
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Reklamationshantering 
Alla reklamationer kommer att meddelas leverantören med en reklamationsrapport. Resinit AB förväntar sig en 

fullständig korrigerande åtgärdsrapport inom 10 arbetsdagar, som innehåller grundorsaksanalys och korrigerande 

åtgärder. Bevis på genomförda åtgärder kan begäras.   

Om den felaktiga delen eller materialet resulterar i kostnader för Resinit AB (kostnader kan innefatta avgifter 

relaterade till sortering, omarbete, reparation, skrotning, produktionsstopp, kundpålagda avgifter, garanti- eller 

återkallningskostnader, frakt och teknisk insats) så förbehåller sig Resinit AB rätten att debitera leverantören alla 

tillhörande kostnader, om inte annat avtalats skriftligen. 

Resinit AB kan utföra produkt- eller processrevisioner hos leverantören. 

Ständiga förbättringar 
Resinit AB förväntar sig att leverantören ska kontinuerligt jobba med ständiga förbättringar med fokus på att 

förbättra kvalitet, leveranstid, kostnad och servicegrad för Resinit AB. 

Hållbarhet 

Socialt ansvar och uppförandekod 
Leverantören ska ha och följa principer, värderingar eller standarder som styr organisationens beslut, förfaranden 

och system på ett sätt som bidrar till och säkerställer:  

Socialt ansvarstagande 
- Respekterar och följer rättigheterna för alla personer som påverkas av verksamheten. 

Miljöansvar 
- Ett aktivt och systematiskt arbete för att identifiera och minimera påverkan på miljön. 

Ekonomiskt ansvarstagande 
- God affärsetik. 

Krav gällande farliga ämnen 
Leverantören måste följa föreskrifter som, men inte begränsat till: 

• RoHS (EC förordning 2015/863/EU) för mer information gå in på www.ec.europa.eu 

• REACH (förordning (EC) No. 1907/2006) för mer information gå in på www.echa.europa.eu 

• Förordningen om biocidprodukter (BPR, förordning (EU) 528/2012) för mer information gå in på 

www.echa.europa.eu 

Leverantören ska på begäran kunna lämna materialdeklaration avseende även andra farliga ämnen. 

Konfliktmineraler 
Leverantören ska göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att undvika användande av konfliktmineraler i sina 

produkter eller i framställningen av dessa. Med konfliktmineraler avses Columbit-tantalit (Coltan), Kassiterit, Guld, 

Wolframit eller derivat av dessa som kommer från Demokratiska republiken Kongo eller annat land där handeln 

med konfliktmineraler kan finansierar våld och brott mot mänskliga rättigheter i dessa länder.  

För mer information gå in på www.responsiblemineralsinitiative.org 
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