Road Network
Chestionar pentru viitorii parteneri
de transport

BERGER pune un accent deosebit pe relaţia de parteneriat cu partenerii săi de transport. Societăţile
transportatoare care desfăşoară activităţi pentru noi sunt selectate după criterii stricte de calitate, iar prin acŃiuni curente de
consiliere şi şcolarizare acestea sunt aduse la standardele de calitate ale Grupului Berger. Relaţiile reciproce cinstite şi serviciile de
înaltă calitate reprezintă baza unui parteneriat de succes şi de durată.
Informaţii despre companie:
Denumirea firmei
Adresa

Ţara

Cod poştal

Localitatea

E-Mail

Telefon

Website

Fax

CUI

Nr. inreg. firm
ă

Persoana de
contact
Filiale existente:
☐ DA

☐ NU

Funcţia

locații

Folosiți subcontractori suplimentari:
☐ NU

☐ Da, rar

☐ Da, deseori

☐ Da, exclusiv

Certificări:
☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

☐ SQAS

☐ IFS

☐ altele

Licență de transport UE disponibilă:
☐ DA (anexați / trimiteți o copie)

☐ NU

Numărul vehiculelor proprii:
marcă

Euro-class

☐6

☐ EEV 5 4 3

Semiremorci proprii BERGERecotrail disponibile:
☐ DA

☐ NU

Numar szam

Transport ADR posibil / echipament disponibil:
☐ DA

☐ NU

Card de combustibil disponibil:
☐ DA

☐ NU

compania

Aparate pentru taxa de drum:
☐ DKV

☐ EUROSHELL

☐ UTA

Există asigurarea transportatorului conform prevederilor CMR:
☐ DA (anexați / trimiteți o copie)

☐ NU
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☐ asigurare sumă

☐ ROUTEX

☐ altele

Road Network
Chestionar pentru viitorii parteneri
de transport

Asigurarea de răspundere civilă obligatorie conform prevederilor legale:
☐ DA (anexați / trimiteți o copie)

☐ NU

Tipul autorizației de desfăşurare a activităților/licența:
☐ DA (anexați / trimiteți o copie)

☐ NU

MiLoG-Anmeldung für Deutschland durchgeführt:
☐ DA (anexați / trimiteți o copie)

☐ NU

Prin semnarea acestui chestionar confirmați şi punctele de mai jos:
1. Utilizați doar vehicule care sunt corespunzătoare pentru efectuarea transportului, care corespund tuturor prevederilor legale şi reglementărilor
din partea autorităților şi pentru care există toate autorizațiile necesare pentru transporturi.
2. Folosiți pentru efectuarea transporturilor doar conducători auto care au dreptul să efectueze transporturile conform prevederilor legale
ale statelor atinse, în mod special prevederile referitoare la activitatea străinilor.
3. Pentru transporturile din, în, prin Germania şi în interiorul Germaniei sunt valabile în mod suplimentar şi următoarele: (Legea privind
combaterea activităților ilegale din domeniul transportului comercial de mărfuri = GüKBillBG):
a) Trebuie să aveți aprobările şi autorizațiile necesare conform §§ 3,6 din Legea transportului de mărfuri (GüKG), ediția
nouă(autorizare, euro-licență, autorizații state terțe, autorizări CEMT).
b) Sunteți obligați să folosiți conducători auto străini din state terțe doar dacă au drept de muncă legal. Aveți obligația să
asigurați faptul ca personalul care conduce autovehiculul să deținăşi să aibă asupra lui la orice cursă atestatul oficial conform §7b
alin. 1 propoziția 2 din Legea transportului de mărfuri, ediția nouă (GüKG), cu o traducere legalizată a acestuia în limba germană.
c) Aveți obligația să prezentați beneficiarului spre verificare toate documentele pe care trebuie să le aveŃi la dvs., în cazul în care vi se
solicită acest lucru pentru control din partea beneficiarului.
d) Sunteți obligat să preluați această obligație de prezentare a documentelor precum şi celelalte obligații menționate mai sus în
contractul de transport cu executanții transporturilor şi aveți voie să apelați doar la transportatori care îndeplinesc pe
deplinprevederile de la §§ 3,6 şi 7b din Legea transportului de mărfuri, ediția nouă (GüKG). Sunteți obligat să verificați
respectarea acestor prevederi de către transportatorul executant.

Sunt de acord ca Berger să facă investigații privind veridicitatea informațiilor: ☒ DA ☐NU

Localitatea

Data

Ștampila și semnătura
Anexe:
1.
2.
3.
4.
5.

Copie licență de transport UE
Copie după polița de asigurare „Asigurarea transportatorului“
Copie după polița de asigurare „Asigurarea de răspundere civilă obligatorie“
Copie după autorizația de desfăşurare a activităților/licență
Copie inregistrare Milog Germania

Vă rugăm să returnați chestionarul completat la
road.network@berger-logistik.com
fax
+43 / 5332 / 71170-93810
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