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BERGER veliko pozornost posveča partnerskemu odnosu s svojimi transportnimi partnerji. Transportna podjetja, ki delujejo za nas, 
izbiramo po strogih kriterij kakovosti in jih v stalnih svetovanjih in šolanjih seznanjamo s standardi kakovosti skupine Berger. 
Dolgoročno in uspešno partnerstvo temelji na poštenem medsebojnem odnosu in visokokakovostnih storitvah. 

Informacije o podjetju: 

Ime podjetja  

Naslov  

Država  Poštna št.  Kraj  

E-pošta  Telefon  

Website  Faks  

Ident. št. DDV  Št. podjetja  

Kontaktna oseba  Funkcija  

Obstoječe poslovalnice: 

☐ DA ☐ NE vaše  lokacije  

Ali uporabljate  dodatno podprevoznike: 

☐ NE ☐ da včasih ☐ da vedno ☐ da izključno 

Certifikati: 

☐ ISO 9001 ☐ ISO 14001 ☐ SQAS ☐ IFS ☐ drugo 

Ali posedujete  eu transportne licence: 

☐ DA (priložite kopije / pošljite skupaj) ☐ NE 

Število lastnih vozil: 

 Marka  Euro-class ☐ 6       ☐ EEV 5 4 3 

Ali posedujete svoje berger polpriklopnike: 

☐ DA ☐ NE število  

Ali je mogoč adr transport / ali imate adr  opremo: 

☐ DA ☐ NE 

Ali imate karto za tankanje: 

☐ DA ☐ NE Katero  

Ali imate aparate za cestnino: 

☐ DKV ☐ EUROSHELL ☐ UTA ☐ ROUTEX ☐ drugo 

Prisotna garancija prevoznika v skladu z določili mednarodnega tovornega list CMR: 
☐ DA (priložite kopije / pošljite 
skupaj) ☐ NE ☐ Versicherungssumme  

Obvezno škodno zavarovanje v skladu z zakonskimi določili: 

☐ DA (priložite kopije / pošljite skupaj) ☐ NE 
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Vrsta obrtnega dovoljenja/koncesije: 

☐ DA (priložite kopije / pošljite skupaj) ☐ NE 

Ali posedujete milog prijavo za nemčijo: 

☐ DA (priložite kopije / pošljite skupaj) ☐ NE 

 
S podpisom tega vprašalnika poleg tega potrdite naslednje točke: 
1. Uporabljajte samo vozila, ki so primerna za izvedbo transporta, in ki ustrezajo vsem zakonskim predpisom in predpisom upravnih organov in za 

katera so predložena vsa dovoljena, ki so potrebna za transporte.  
2. Za  izvedbo  transportov  zaposlujete  samo  voznike tovorov,  ki  so  upravičeni  za  izvedbo  transportov  v  skladu  z  zakonskimi  določili  

zadevnih dežel, še posebej z določili o zaposlevanju tujcev.  
3. Za transporte iz, v, skozi in znotraj Nemčije velja poleg tega naseldnje: (Zakon za boj proti ilegalnemu zaposlovanju v komercialnem cestnem 

tovornem prometu = GüKBillBG):   
a) Posedovati morate z dovoljenja in potrdila v skladu z novo verzijo nemškega zakona o cestnem tovornem prometu - §§ 3,6 (GüKG) -  

(dovolilnica, EU licenca, dovolilnica za tretje države, dovolilnica CEMT).  
b) Obvezani ste, da voznike tujce iz tretjih držav zaposlujete samo s potrebnim delovnim dovoljenjem. Obvezani ste, da skrbite za to, da 

voznik tovora poseduje in in pri vsaki vožnji ima pri sebi uradno potrdilo z uradno pooblaščenim prevodom v nemškem jeziku v skladu s 1. 
členom §7b, stavek 2 nemškega zakona  o cestnem tovornem prometu, aktualna verzija (GüKG). 

c) Obvezani ste, da pri kontroli na naročnikovo zahtevo slednjemu izročite vse dokumente v pregled.   
d) Obvezani  ste,  da  to  obvezo  za  predložitev  in  vse  druge  predhodno  že  opisane  obveze  vključite  v  prevozno  pogodbo  in  da 

zaposlujete  le  takšne  voznike  tovora,  ki  zanesljivo izpolnjujejo  predpostavke  aktualne  verzije  nemškega  zakona  o  cestnem 
tovornem  prometu  -  §§  3,6  in  7b  GüKG.  Obvezani  ste, da  kontrolirajte  izvajajočega  voznika  tovora  z  ozirom  na  upoštevanje  teh 
predpisov. 

Privolim v to, da Berger preveri pravilnosti navedb:   ☒ DA   ☐ NE 

Kraj   

Datum  

Žig in podpis 
 
Anlagen: 

1. Kopije eu transportnih licenc 
2. Kopija zavarovalne police "Garancija prevoznika" 
3. Kopija zavarovalne police "Obezno škodno zavarovanje"  
4. Kopija obrtnega dovoljenja/koncesije 
5. Kopije eu transportne licence 

Prosimo vrnite izpolnjen vprašalnik na naslednjo številko 

 road.network@berger-logistik.com 

faks 

+43 / 5332 / 71170-93810 
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