
 

 

Road Network 
Katalóg otázok pre budúcich 

prepravných partnerov 
 

Berger Logistik GmbH Bahnhofplatz 1 | A-6300 Wörgl 
Tel.: + 43 (5332) 71170– 0 | Fax: + 43 (5332) 71170– 93000 
office@berger-logistik.com        |  www.berger-logistik.com 

BERGER kladie najvyšší dôray na partnerský styk so svojimi prepravnými partnermi. Prepravcovia, ktorí pre nás pracujú, budú 
vyberaní podľa prísnych kvalitatívnych kritérií a pri stálych poradách a školeniach vedení ku kvali-tatívnemu štandardu skupiny Berge. 
Vzájomné férové zaobchádzanie a kvalitatívne vysoko hodnotné výkony sú základom pre dlhodobé a úspešné partnerstvo. 

Informace o firme: 

Presný názov firmy  

Adresa  

Krajina  PSČ  Miesto  

E-Mail  Telefón  

Website  Telefax  

DIČ  IČO  

Zodpovedný pra- 
covník  Funkcia  

Stavajici filialky: 

☐ ANO ☐ NE Mista  

Pouzivate i smluvni dopravce: 

☐ NE ☐ ANO – zridka ☐ ANO -  malokdy ☐ ANO -  vyjimecne 

Osvedčenia: 

☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ SQAS ☐ IFS ☐ Ostatni 

Vlastni navesy BergerEcotrail pocet: 

☐ ANO (Prilozena v kopie / zaslana) ☐ NE 

Počet vlastných vozidiel: 

 Marka  Euro-class ☐ 6       ☐ EEV 5 4 3 

Vlastni navesy BergerEcotrail pocet: 

☐ ANO ☐ NE Pocet vozidel  

Moznost ADR preprav / Vybava ADR: 

☐ ANO ☐ NE 

Vlastnite tankovaci karty: 

☐ ANO ☐ NE Ktere  

Vlastnite mytne karty: 

☐ DKV ☐ EUROSHELL ☐ UTA ☐ ROUTEX ☐ Ostatni 

Ručenie prepravcov podľa CMR-predpisov existuje: 

☐ ANO (Prilozena v kopie / zaslana) ☐ NE ☐ Versicherungssumme  

Poistenie povinného ručenia podľa zákonných prepisov: 

☐ ANO (Prilozena v kopie / zaslana) ☐ NE 
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Druh živnostnenského oprávnenia/koncesie: 

☐ ANO (Prilozena v kopie / zaslana) ☐ NE 

Provedli jste nahlaseni MILOG pro nemecko: 

☐ ANO (Prilozena v kopie / zaslana) ☐ NE 

 
Podpísaním tohoto katológu otázok potvrdzujete okrem toho nasledujúce body: 
1. Použijete len vozidlá, ktoré sú určené na realizáciu prepravy, ktoré zodpovedajú všetkým právnym a úradným predpisom a pre ktoré 

existujúvšetky povolenia nevyhnutné na prepravu.  
2. Na  vykonanie  prepráv  nasadíte  len  vodičov,  ktorí  sú  oprávnení  vykonávať  prepravy  podľa  právnych  nariadení  dotknutých  štátov,  pre-

dovšetkým nariadení o zamestnávaní cudzincov.  
3. Na prepravy z, do, cez a v Nemecku platí okrem toho: (Zákon o boji proti ilegálnemu zamestnávaniu v priemyselnej preprave tovaru = 

GüKBillBG):   
a) Musíte mať k dispozícii potrebné povolenia a oprávnania na prepravu podľa  §§ 3,6 Zákona o nákladnej cestnej doprave (GüKG)nové 

znenie  (povolenie, Európska licencia, povolenia tretích krajín, CEMT-povolenia).  
b) Ste  povinný  nasadiť  zahraničných  vodičov  z  tretích  krajín  len  s  požadovanými  pracovnými  povoleniami.  Ste  povinný  postarať  sa, 

aby cestovná posádka vlastnila a pri každej caste mala so sebou jedno úradné osvedčenie s jedným úradne overeným prekladom v 
nemeckej reči podľa §7b odst. 1 veta 2  Zákona o nákladnej cestnej doprave GüKG nové znenie.  

c) Ste povinný vydať objednávateľovi pri kontrolách, vykonávaných objednávateľom, všetky dokumenty, ktoré máte so sebou na kon-trolu.  
d) Ste povinný túto predkladaciu povinnosť a ďaľšie vyššie popísané povinnnosti zaznamenať v prepravnej zmluve s vykonávajúcimi 

prepravcami a môžete nasadiť len takých prepravcov, ktorí spoľahlivo spĺňajú predpoklady §§ 3,6 a 7b Zákona o nákladnej cestnej 
preprave (GüKG) nové znenie. Zaväzujete sa, že vykonávajúci prepravca bude kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov.   

e) Zavazujete se ke kontrole dodržování těchto předpisů vykonávajícím přepravcem.   

Súhlasim, že si Berger vyžiada informácie k overeniu pravdivosti údajov:   ☒ ANO   ☐ NE 

Miesto   

Dátum  

Pečiatka a podpis 
 
Prílohy: 

1. Kopie EU Licenze 
2. Kópia poistnej zmluvy „Ručenie prepravcu“ 
3. Kópia poistnej zmluvy  „Povinné ručenie“  
4. Kópia živnostnenského oprávnenia/koncesie 
5. Kopie nahlaseni Milog 

Vyplnený katalóg otázok pošlite prosím naspäť 

road.network@berger-logistik.com 

fax 

+43 / 5332 / 71170-93810 
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