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Pravidla pro hodnocení dodavatelů jsou k dispozici na opačné straně tohoto hodnocení. Prosíme věnujte jim 

pozornost!

Hodnocené období: I/Q 2017

Název dodavatele: IMET-AKE s.r.o.

Číslo dodavatele: 100-0538



Pravidla pro hodnocení dodavatelů společnosti Zetor Tractors, a. s.

Grafické znázornění hodnocení jednotlivých kategorií:

 Červené hodnocení = nevyhovující

 Oranžové hodnocení = vyhovující s výhradami

 Zelené hodnocení = vyhovující

Kvalita TaJo2014

Vývoj cen

Smlouva

Hodnotí se zda je podepsaná smlouva, případně v jakém stádiu je smlouva rozjednána.

Kvalita dodávek

Hodnotí se počet dodávek dodaných ve správném balení, správném množství a

správném čase. Platí stejný princip jako při výpočtu PPM.

Balící standard

Hodností se, zda dodávaný materiál respektuje standardní požadavky na balení.

V případě, že dodavatel je hodnocen v jakékoli kategorii červeně, znamená to

automaticky status "New Business On-Hold ALERT", česky přeloženo:

"Upozornění pro dodavatele, pokud se dodavatel v příštím kvartálu nezlepší v červeně 

hodnocené kategorii, nebude zahrnut do poptávkových a výběrových řízení 

na nových projektech."

V případě, že je dodavatel hodnocen v dané kategorii 2 kvartály za sebou červeně,

Zetor Tractors, a.s. přestane zahrnovat dodavatele do poptávkových a výběrových

řízení.

V případě, že je dodavatel hodnocen v dané kategorii 3 kvartály za sebou červeně,

je tento dodavatel nezpůsobilý ke spolupráci se Zetor Tractors a Zetor Tractors 

si vyhrazuje právo zahájit všechny kroky potřebné k ukončení obchodní spolupráce.

ukazatel.

Hodnocení dodavatelů se provádí 4x ročně, vždy po 3 měsících (kvartálech).

Hodnotí se výsledky Kvality, Vývoj cen a Kvalita dodávek.

Každá z uvedených kategorií (Kvalita, ceny, dodávky) je hodnocena separátně.

Hodnotí se 3 indikátory: PPM, Včasnost řešení reklamací, výsledek auditu

Hodnotí se vývoj cen nakupovaných dílů od počátku roku, jedná se o procentuální 


