Road Network

Формуляр потенційного
підрядника

Компанія BERGER надає великого значення партнерським відносинам зі своїми підрядниками. Відбір наших партнерів
здійснюється відповідно до суворих критеріїв якості. У процесі консультацій та спеціальної підготовки робота підрядника у
подальшому приводиться у відповідність зі стандартами якості компанії BERGER. Ми впевнені, що коректні партнерські
взаємовідносини і висока якість сервісу є необхідною основою для довгострокового й успішного співробітництва.
Информация о компании:
назва
компанiii
адреса
поштовий
індекс

країна

місто

ел пошта

телефон

нтернет
сторінка
No платникаПДВ
UID-Nr. / VAT No.
онтактна
особа
Существующие филиалы:
места
☐ да
☐ нет
нахождения
Uспользуются дополнительные субподрядчики:
☐ нет

телефакс
рег.No компанії
посада

☐ ДА редко

☐ ДА обычно

☐ ДА исключительно

Наявність сертифікації:
☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

☐ SQAS

☐ IFS

☐ Другие

Tранспортная Лицензия ЕС имеется:
☐ да (копия приложена/послана)

☐ нет

Власний парк вантажного автотранспорту:
логотип

логотип

☐6

☐ EEV 5 4 3

Собственный полуприцеп BERGER в наличии:
☐ да

Количество
АДР
разрешений

☐ нет

АДР разрешение есть / оборудование в наличие:
☐ да

☐ нет

Карта заправки топлива есть:
☐ да

☐ нет

Какая

Виньетте для платного проезда по автобану есть:
☐ DKV

☐ EUROSHELL

☐ UTA

☐ ROUTEX

☐ Другие

Наявність полісу страхування відповідальності вантажоперевізника (Frachtführerhaftungsversicherung), згідно з
конвенцією CMR:
☐ да (копия приложена/послана)

☐ нет
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Наявність полісу страхування відповідальності (Haftpflichtversicherung) згідно з чинним законодавством:
☐ да (копия приложена/послана)

☐ нет

Вид дозволу на заняття комерційною / підприємницькою діяльністю:
☐ да (копия приложена/послана)

☐ нет

приложение Milog для Германии есть:
☐ да (копия приложена/послана)

☐ нет

Підписавши цей формуляр, Ви також підтверджуєте наступне:
1. Ви задіюєте виключно транспортні засоби, які призначені для перевезення вантажів, відповідають всім приписам законодавства і
компетентних органів, і відносно яких в наявності є всі дозволи та ліцензії, необхідні для здійснення вантажоперевезень.
2. Ви задіюєте для виконання перевезення вантажів виключно водіїв, які мають право на виконання перевезень вантажів згідно із
законодавством відповідних держав, зокрема, відповідно до положень законодавства про роботу для іноземців.
3. Щодо вантажоперевезень, здійснюваних з, через і в межах Німеччини додатково діють положення німецького Закону про боротьбу з
нелегальною зайнятістю у галузі комерційних автотранспортних перевезень вантажів (GüKBillBG):
a. Ви повинні мати в наявності і бути в змозі пред ' явити на вимогу дозволи та ліцензії, необхідні для здійснення перевезення вантажів
відповідно до §§ 3 і 6 німецького Закону про автотранспортні вантажоперевезення (GüKG), як то: дозвіл, евроліцензію, дозволи на
автотранспортні вантажоперевезення у третіх країнах, дозвіл СЕМТ.
b. Ви зобов' язуєтесь задіювати тільки тих водіїв-іноземців з третіх країн, які мають у своєму розпорядженні відповідний дозвіл на роботу. Ви
зобов' язуєтесь дбати про те, щоб водійський персонал мав і возив з собою під час кожного рейсу офіційну довідку з офіційно завіреним
перекладом німецькою мовою згідно § 7b, частина 1, пункт 2 Закону про автотранспортні вантажоперевезення (GüKG).
c. Ви зобов' язуєтесь, при проведенні контрольних заходів, передавати Замовнику всі супровідні документи на перевірку за запитом
Замовника.
d. Ви зобов' язуєтесь включити дане зобов' язання щодо пред' явлення документів і всі інші вищевказані зобов ' язання в свій фрахтовий
договір з водіями та підрядниками, які виконують перевезення вантажів, і задіювати виключно водіїв і підрядників, які в обов' язковому
порядку виконують §§ 3, 6 і 7b Закону про автотранспортні вантажоперевезення (GüKG). Ви погоджуєтесь контролювати дотримання
даних приписів водіями та підрядниками , які виконують перевезення вантажів.

Цим підтверджую свою згоду з тим, що компанія BERGER проведе перевірку зазначених мною даних:
☒ ТАК ☐ HI

Місто

Дата
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Додатки:
1.
2.
3.
4.
5.

Копия транспортной лицензии ЕС
Копія полісу страхування відповідальності вантажоперевізника
Копія полісу страхування відповідальності
Копія дозволу на комерційну / підприємницьку діяльність
Копия регистрации Milog

Прохання надіслати заповнений формуляр по факсу
road.network@berger-logistik.com
факсу
+43 / 5332 / 71170-93810
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