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Klausimynas būsimiems verslo partneriams 
 

Bendradarbiaudama su verslo partneriais, įmon÷ „BERGER“ itin vertina gerus savitarpio santykius. Su mumis 
dirbančios transporto įmon÷s išsirenkamos pagal griežtus kokyb÷s kriterijus. Nuolat konsultuojamos ir 
mokomos, jos pasiekia „Berger“ įmonių grup÷s kokyb÷s standartus. Sąžiningas elgesys tarpusavyje ir aukštos 
kokyb÷s paslaugos yra pagrindas ilgalaikei ir s÷kmingai partnerystei. 
 

Įmon÷s 
pavadinimas       

Adresas       

Šalis     Pašto 
kodas       Vieta       

Telefonas       Faksas       

El. paštas       

http://       
PVM mok÷tojo 
kodas       Įmon÷s 

kodas       
Kontaktinis 
asmuo       Pareigos       
 

Sertifikatai: 

 ISO 9001  ISO 14001  SQAS        
 

Nuosavų transporto priemonių skaičius: 
Skai-
čius 

Transporto 
priemon÷s tipas 

Krovimo 
metras 

Vidinis plotis Vidinis 
aukštis 

Kiekis Naudingoji 
apkrova 

Pad÷klai Iš jų 
Euro 3 

Iš jų 
ADR 

    
Puspriekab÷ su 
bortais      m      m      m      m³      to 

  

          

    
Puspriekab÷, 
dengta „Tautliner“      m      m      m      m³      to    vietos           

    „Megatrailer“       m      m      m      m³      to    vietos           

    
Sunkv. su 
priekaba      m      m      m      m³      to    vietos           

    „Jumbo“      m      m      m      m³      to    vietos           

               m      m      m      m³      to    vietos           

               m      m      m      m³      to    vietos           

               m      m      m      m³      to    vietos           
 

Leidimai gabenti krovinius į (iš) šias šalis: (prašome pažym÷ti X) 
  AT   BE   DE   DK   ES   FI   FR   GB   GR   IE   IT   LU   NL   PT   SE 
  CZ   EE   HU   LT   LV   PL   SI   SK 
  AL   BA   BG   BY   CH   HR   MD   MK   NO   RO   RU   TR   UA   YU 
 

Turimi EMTK (CEMT) leidimai 
Bendras skaičius iš jų galioja AT iš jų galioja IT iš jų galioja GR 
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Vež÷jo atsakomyb÷ pagal CMR konvencijos nuostatas yra (prid÷ti/siųsti faksu poliso kopiją) 

 TAIP  NE Draudimo kompanija       
 

Privalomasis civilin÷s atsakomyb÷s draudimas pagal įstatymų nuostatas (prid÷ti/siųsti faksu poliso kopiją) 

 TAIP  NE Draudimo kompanija       
 

Leidimo verstis ūkine veikla / koncesijos pobūdis (prid÷ti/siųsti faksu kopiją) 

      
 

Ar naudojamasi subrangovų paslaugomis 

 NE  TAIP retai  TAIP dažnai  TAIP vien tik 

 

Ar yra filialų 

 NE 

 TAIP Vietov÷       

 

Pasirašydami šį klausimyną taip pat patvirtinate, kad sutinkate su šiais teiginiais: 
 

1. Jūs naudojate tik pervežimui tinkamas transporto priemones, atitinkančias visus teis÷s aktų ir valstyb÷s institucijų reikalavimus, kurioms Jūs 
turite visus krovinių pervežimui reikalingus leidimus. 

2. Krovinių pervežimus Jūs pavedate tik vairuotojams, turintiems teisę tai atlikti pagal susijusių valstybių įstatymų nuostatas, ypač pagal 
nuostatas, reglamentuojančias užsienio piliečių įdarbinimą. 

3. Pervežimams iš, į, per ir Vokietijos viduje papildomai galioja: 
  (Vokietijos Federacin÷s Respublikos įstatymas d÷l kovos su neteis÷tu įdarbinimu krovinių transporto verslo sektoriuje = GüKBillBG):  

a. Jūs turite tur÷ti krovinių pervežimui reikalingus leidimus ir licenzijas, reglamentuotus naujausios redakcijos Vokietijos Federacin÷s 
Respublikos krovinių pervežimo įstatymo [GüKG] 3-6 paragrafuose (leidimas gabenti krovinius, EURO licenzija, trečiųjų šalių 
leidimai, EMTK (CEMT) leidimas). 

b. Jūs įsipareigojate užsieniečius vairuotojus iš trečiųjų šalių įdarbinti tik tur÷dami būtinus darbo leidimus. Jūs įsipareigojate pasirūpinti, 
kad vairuotojai tur÷tų ir su savimi į kiekvieną reisą pasiimtų patvirtintą pažym÷jimą su patvirtintu vertimu į vokiečių kalbą pagal 
Federacin÷s Respublikos krovinių pervežimo įstatymo [GüKG] 7b paragrafo 1 pastraipos 2 sakinį. 

c. Jūs įsipareigojate, užsakovui pareikalavus, jam pateikti visus privalomus dokumentus, kas jis gal÷tų juos patikrinti. 
d. Jūs įsipareigojate į su užsakymus vykdančiais vež÷jais sudaromas krovinių pervežimo sutartis įtraukti punktą d÷l šios dokumentų 

pateikimo pareigos ir punktus d÷l kitų jau nurodytų pareigų; Jūs turite teisę sudaryti rangos sutartis tik su tokiais vež÷jais, kurie 
atitinka naujausios redakcijos Vokietijos Federacin÷s Respublikos krovinių pervežimo įstatymo [GüKG] 3-6 ir 7b paragrafuose 
numatytas patikimumo sąlygas. Jūs įsipareigojate tikrinti, ar pervežimus atliekantys vež÷jai laikosi šių nuostatų. 

 

Sutinku, kad „Berger“ tikrintų pateiktų duomenų teisingumą:  TAIP  NE 
 

Daugiausia domina 

 Pavieniai užsakymai 
 Nuolatiniai puspriekabių pervežimai 

(„Trailer-Trucking“) 

 Nuolatinis krovininių automobilių 

naudojimas 

 

Vieta       Data       Antspaudas ir 
parašas  

 

Pridedame 
1. Draudimo poliso kopiją „Pervež÷jo atsakomyb÷“ 
2. Draudimo poliso kopiją „Privalomasis civilin÷s atsakomyb÷s draudimas“ 
3. Leidimo verstis ūkine veikla / koncesijos kopiją 

 

V V V V V V V V V V V V V   Šią dalį pildo „Berger“   V V V V V V V V V V V V V 
Data Įvertino Patikimumas Terminų laikymasis Kliento apsauga Elgesys 

      
 


