Naročilnica
Predmet naročila:

Naročilo presoje

v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev Certifikata finančne
zanesljivosti

Naročnik ( naziv ) :

………………………………………………………………………………………..

Matična številka:

……………………………………………

e-naslov za posredovanje predmeta naročila ……………………………………………………………….

S podpisom tega dokumenta in v skladu s Splošnimi pogoji izdaje certifikata finančne zanesljivosti naročamo
izdajatelju certifikata Prvi bonitetni agenciji d.o.o. (matična številka : 2274701), da izvede postopek presoje
izpolnjevanja kriterijev za izdajo Certifikata finančne zanesljivosti naročitelju.
V primeru, da kot naročnik izpolnjujemo kriterije za pridobitev Certifikata, kot so ti navedeni v Splošnih pogojih
izdaje certifikata finančne zanesljivosti, ki so objavljeni na spletnih straneh izdajatelja certifikata, šteje to naročilo
tudi kot naročilo za izdelavo in izdajo certifikata po specifikaciji podani v nadaljevanju:

Sklop - Kategorija - element

Cena v € brez
DDV

( obkroži X )

250,00

X

Naročilo

I. Presoja subjekta in izdaja certifikata*
Certifikat v obliki listine ( slo )

ALI
e-Certifikat (enak kot v obliki listine ) v elektronski (pdf) obliki ( slo)

200,00

X

II. Dodatki k certifikatu - opcijsko**
SLO
Certifikat v obliki listine ( v angleščini )
Poročilo k certifikatu v obliki listine ( v slovenščini ali v angleščini )
Poročilo k certifikatu v elektronski obliki ( v slovenščini ali v angleščini )
e-znak certifikata v e-obliki ( v slovenščini ali v angleščini )
e-Certifikat v e (pdf)-obliki ( kot priloga Certifikatu v obliki listine ) ( v slo. ali v ang.)

30,00
50,00
20,00
30,00
20,00

X
X
X
X

ANG
X
X
X
X
X

* Obvezna je označba ene od dveh kategorij iz sklopa I. – Presoja subjekta in izdaja certifikata.
** V primeru naročila pozicij iz sklopa II. v obeh jezikih, je naročnik upravičen do popusta v višini 25 % na cene za pozicije v sklopu II.

Račun izdajatelja bomo poravnali v 8 dneh od datuma njegove izdaje.
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Hkrati izjavljamo:
-

-

da naši letni računovodski izkazi za zadnja tri poslovna leta pred datumom tega naročila podajajo pošteno
predstavitev finančnega stanja in poslovnega izida in so pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, še posebej v delu, ki določa pravila
pripoznavanja, vrednotenja, prevrednotenja in oslabitev sredstev ter pripoznavanja obveznosti in njihovega
razvrščanja glede na ročnost. Prav tako v našem poslovanju, po datumu zadnjih javno objavljenih računovodskih
izkazov, ni prišlo do poslabšanja, ki bi pomembno vplivalo na naš obseg poslovanja, strukturo in obseg našega
premoženja ali obveznosti oziroma našega finančnega položaja;
da izdajatelju Certifikata dovoljujemo objavo našega imena / logotipa v povezavi z imetništvom Certifikata na
njegovih spletnih straneh;
da smo seznanjeni s splošnimi pogoji izdaje Certifikata finančne zanesljivosti izdajatelja Prva bonitetna agencija
d.o.o. .

Kontaktni podatki naročnika :
Naprošamo vas, da v spodnjo preglednico vpišete kontaktne podatke za osebo, ki bo v imenu naročnika v zvezi s
tem naročilom zadolžena za komuniciranje s Prvo bonitetno agencijo d.o.o.:

Priimek in ime
Telefon
e-naslov

V/na ………………………………………..

Naročnik
( žig in podpis )

Dne: ………………………………………...

Podpisano in izpolnjeno naročilnico nam pošljite na naš e- naslov info@ebonitete.si ali po pošti na naslov Prva
bonitetna agencija d.o.o., Podružnica Limbuš, Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš.

Stran 2 od 2

