
MO Slovakia s.r.o.                                                                                                    zapísaná v OR OS BA I,odd.:Sro, vložka č.: 28314/B
Ľudové námestie 4
831 03  Bratislava

Hodnotenie spôsobilosti dodávateľa  (dopravcu) za ročné hodnotiace obdobie: 31.01.2013 – 31.01.2014
 

Názov firmy: VIETOR, s.r.o.

Sídlo:                                                  Fraňa Kráľa 288, 032 03 Liptovský Ján

IČO: 36419150
 

Kritérium: 
možnosť odpovede: možnosť získania

bodov:
získané
body:

1.  Plnenie podmienok PZ  a VOP MO
Slovakia  s.r.o.

dodržiava bez problémov 20

20
nedodržal 1-3 krat podmienky 10

nedodržal 4-5 krat podmienky 2

6 a viac krát nedodržal podmienky 0

2. Výskyt opodstatnených reklamácií,
za ktoré je zodpovedný dopravca

nie 10

10
len  1 reklamácia, dopravca uznal opodstatnenie 5

2 reklamácie, dopravca uznal opodstatnenie 2

viac ako 2 reklamácie 0

3. možnosť zabezpečenia druhého
vodiča:

áno 10

10áno – avizácia min. 3 dni vopred 5

nie 0

4. podávanie informácií o realizácii
prepravy

áno - informuje sám 10

10áno - na vyžiadanie zasielateľa 5

nie - nepodáva 0

5. prístup pri riešení komplikácií počas
prepravy

pozitívny, vyvíja snahu samostatne 15

15
pasívny, s riešením súhlasí, nevyvíja veľkú snahu 8

pasívny a neochotný 2

arogantný, agresívny 0

6. komunikácia elektronickou formou
(napr. nahlasovanie aktuálnej polohy

vozidiel, voľné vozidlá)

posiela denne 5

5posiela sporadicky 2

neposiela 0

7.reagovanie na pristavovanie vozidiel

pozitívny, ochotný 10

10pasívny 2

neochotný 0

8. vypracovávanie cenových ponúk

áno - bez problémov 10

10áno - po urgenciách 5

nie - neochotný 0

9. CMR poistenie rozšírené na krádež
tovaru:

áno 10
5

nie 5

zaradenie dodávateľa
do kategórie:

počet získaných bodov: kategória: hodnotenie spôsobilosti:
100 – 75 bodov "A+" spôsobilý dopravca s poistením rozšíreným na krádež tovaru
100 - 75 bodov  "A" spôsobilý dopravca
74 - 60 bodov "B" možný dopravca

        59 a menej bodov  "C" nespôsobilý dopravca

Dodávateľ získal spolu 95 bodov.  Bude zaradený do kategorie :  "A"

Hodnotenie spracoval /dňa:Andrea Živnerová / 29.01.2014
Hodnotenie schválil/ dňa: Eva Tollová / 03.02.2014

Príloha č. 3                                    F109-07/08-5


