OBJEDNÁVKA

CERTIFIKÁTU DOBRÁ FIRMA

DODAVATEL

OBJEDNATEL

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4

NÁZEV

IČO:
DIČ:

SÍDLO

262 12 242
CZ262 12 242

Bankovní spojení: UniCreditBank,
2109284034/2700

Ulice:

Město:

PODMÍNKY OBJEDNÁVKY

PSČ:

1. Předmět objednávky
Předmětem objednávky je poskytnutí ocenění
Dobrá ﬁrma formou certiﬁkátu, který je platný
po dobu 12 měsíců od data vystavení certiﬁkátu.
Objednávka je platná a Dodavatel dodá certiﬁkát
v tištěné a elektronické podobě za podmínek,
kdy Objednatel:
- získá velmi dobrý ratingový stupeň A1 – B2
v rámci čtrnáctistupňové ratingové stupnice
(A1 – A4, B1 – B5, C1 – C5)
- zároveň u hodnocené ﬁrmy Objednatele nebyly
zjištěny žádné závažné varovné informace (insolvence, exekuce, atd.)
V případě, že Objednatel v průběhu platnosti certiﬁkátu Dobrá ﬁrma přestane splňovat výše uvedené podmínky přidělení certiﬁkátu Dobrá ﬁrma,
má Dodavatel právo písemně vyzvat Objednatele k ukončení využívání certiﬁkátu Dobrá ﬁrma
k datu obdržení daného upozornění, přičemž je
Objednatel povinen k tomuto datu přestat
využívat certiﬁkát a samolepky Dobrá ﬁrma
včetně všech souvisejících služeb.
2. Povinnosti Objednatele a Dodavatele
Dodavatel je povinen do pěti pracovních dnů
od data zaplacení této objednávky dodat Objednateli:

IČO:

E-mail:

Zastoupen:

KONTAKTNÍ OSOBA
Jméno:

Telefon:

a) certiﬁkát Dobrá ﬁrma v tištěné a elektronické
podobě, dvě samolepky Dobrá ﬁrma
b) odborný komentář k hodnocení iRating
c) umístit certiﬁkát Dobrá ﬁrma na webové stránky www.dobra-ﬁrma.cz a k ﬁremním reportům
v aplikaci Cribis
Objednatel má povinnost dodat správně vyplněný Vstupní formulář pro výpočet hodnocení
iRating. Objednatel může využívat ocenění Dobrá
ﬁrma formou vydaného certiﬁkátu po dobu
12 měsíců od data jeho vydání uvedeném na
certiﬁkátu Dobrá ﬁrma.
3. Cena a platební podmínky
Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli
za poskytnutí certiﬁkátu Dobrá ﬁrma jednorázovou odměnu ve výši 28 600,- Kč bez DPH.
Příslušná DPH bude přičtena ve výši dle aktuálně
platného právního předpisu ke dni plnění.

Objednatel tímto závazně objednává zpracování a dodání certiﬁkátu Dobrá ﬁrma.

Poznámka

Podepsáno dne

v

Podpis a razítko Objednatele

Cena za dodatečný tisk certiﬁkátu (ve zvolené
jazykové mutaci) je 600,- Kč/ks bez DPH. Cena za
dodatečný tisk samolepek je 35,- Kč/ks bez DPH.
Dodavatel se zavazuje vystavit fakturu na částku
odměny za poskytnutí certiﬁkátu Dobrá ﬁrma a
doručit ji Objednateli do čtrnácti dnů od podpisu
této Objednávky.
Splatnost všech faktur – daňových dokladů činí
třicet dní ode dne jejich doručení Objednateli.

Certiﬁkát Dobrá ﬁrma spadá pod značku CRIF Ratings, která je součástí služeb licencované ratingové agentury CRIF CRA.

