ТЕРМИНАЛИ ЕАД

ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ ПЛОВДИВ
Приложение 1
Списък на предоставяните услуги в ИМТ Пловдив от Терминали ЕАД

1. Претоварване на ИТЕ
Под претоварване се разбира претоварването на една интермодална транспортна
единица /ИТЕ/ от един вид транспорт на друг или от едно транспортно средство в склад
на терминала или от склад на терминала на даден вид транспорт или транспортно
средство, при доставка/получаване – в предходния ден според датата на отпътуване на
влака или по рано респ. при вземане/изпращане на следващия ден според датата на
пристигане на влака или по-късно.
2. Складиране на ИТЕ
Складирането на ИТЕ от „Терминали“ ЕАД се извършва само под открито небе и на
местата определени като складови площи. Договорният партньор трябва да се погрижи
за това, че ИТЕ няма да влоши качествата си след складирането под открито небе.

3. Агентски услуги
3.1.Обработка на поръчките
•

•

Изпращане/регистриране на поръчките
Необходимите сведения за агентските услуги на изхода на железния път се
изпращат от договорния партньор посредством заявка за товарене до терминала.
Заявката за товарене трябва да постъпи навреме при терминала най-късно до
пристигането на ИТЕ. Формулярът за заявка за товарене се предоставя от
терминала.
Приемане на заявки за вагони и управление на капацитетите
Съгласуване на поръчките за експедиция /единични поръчки/ на база на
параметрите на вагоните и влака с търсенето на железопътния транспорт/ИТЕ и
вагони/ и наличния подвижен състав; обсъждане с договорния партньор относно
по-малък респ. по голям капацитет на вагона/влака; предаване на заявката за
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•

вагони от „Терминали“ ЕАД на договорния партньор; сравняване на недоставени
ИТЕ с договорния партньор
Координиране на изпълнението при нередности
Административен контрол на входното и изходното движение на влаковете и
вагоните; вземане на мерки и управление на изпълнението на място при
отклонения; информиране на договорния партньор.

•

Изготвяне на транспортни документи(опис на вагони)
Изготвяне на опис на вагони и обработване на придружаващите документи по
заявка на договорния партньор и предаването им на железопътната компания.

3.2.Обработка на вагони
•

•

Натоварване на вагоните
Натоварване на вагоните по указания на договорния партньор и в присъствие на
техническо лице с правоспособност „Вагон ревизьор“ осигурен от договорния
партньор или железопътната компания.
В случаите на допълнителни договорки,терминала натоварва вагоните по
предварително представена схема за натоварване.
Технически контрол на вагоните
Терминала НЕ обезпечава приемането и предаването на вагоните в техническо
отношение.Техническият контрол на вагоните се извършва от правоспособно
лице осигурено от договорния партньор или железопътната компания.

3.3.Входящ контрол /физически/ на ИТЕ
•

•

•

Явен шосеен контрол
Проверяване на ИТЕ за евентуални щети/повреди от нивото на земята, за
годността за товарене и транспортиране, по определени от договорния партньор
критерии; сравняване с данните във входящия/изходящия формуляр за
проверка.
Контролиране съобразно Международното споразумение относно превоза на
опасни товари с железопътен транспорт/Европеската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе
Проверяване на маркировката за опасни товари на ИТЕ и сравняване с
придружителните документи за опасни товари; вземане на решение дали ИТЕ ще
бъде допусната до терминала респ. ще продължи да се транспортира.
Явен железопътен контрол
Проверяване на ИТЕ от нивото на земята за евентуални щети и дефекти;
документиране на рекламации.
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•

Документиране на приемането по шосе и железен път

•

Обработване на отклонения съобразно Международното споразумение
относно превоза на опасни товари с железопътен транспорт
Набавяне на указание от договорния партньор; евентуално обработване и
отстраняване на проблемите съобразно Международното споразумение относно
превоза на опасни товари с железопътен транспорт

•

3.4. Регистриране на постъпването
•

Сравняване на данните от заявката с реални данни от ИТЕ
Проверка и сравняване на вписванията в документите на доставка респ.
транспортните документи, данните върху ИТЕ и на изпратените от договорния
партньор заявки за товарене.

3.5. Разположение на ИТЕ
•

Причисляване на ИТЕ към вагона/вид вагони
Текущо разположение на ИТЕ върху вагона на базата на изпратените заявки и
инструкции или в присъствие на техническо лице, планиране на използването на
вагона съгласно поръчката при съблюдаване на схемата за товарене на вагона,
специални задания за товарене или изискванията на договорния партньор.

•

Предпоставка за обработка на разположението на ИТЕ
Ако е договорено изпращане по и-мейл, заявки, обоснования и сторнирания се
изпращат по и-мейл на терминала.Ако е осигурено техническо лице се следват
неговите инструкции. За други форми на изпращане при всички случаи е
необходимо изрично писмено одобрение/съгласие на „Терминали“ ЕАД.

3.6. Регистриране на изхода
•

Железопътен транспорт
Ръчно регистриране на изхода въз основа на заявката и на причисления вагон;
предварително регистриране на данните от товарителницата

3.7. Обработване на транспортните документи и документите на доставката
•

Предаване /приемане на/от договорния партньор
Експедиране: проверяване на окомплектоваността на придружителните
документи с данните в транспортните документи и предаване на договорния
партньор/упълномощен представител.
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Получаване:
приемане
от
договорния
партньор/упълномощен
представител и проверка на окомплектоваността на транспортните и
придружителни документи.
3.8. Изходящ контрол
• Изход железен път, контрол на товаренето и потвърждение
Проверка за спазване на схемата за товарене; дали съгласно поръчката правилната
ИТЕ е натоварена на правилния вагон.
4. Други услуги
Следните услуги се предоставят при запитване от „Терминали“ ЕАД според наличните
ресурси и капацитети в ИМТ Пловдив:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Захранване с електричество на ИТЕ
Разширена входяща проверка
Изпращане на различни допълнителни информации (напр. Снимкова
документация)
Извършване на малки ремонти на ИТЕ
Ремонтен хъб за контейнери и сменяеми каросерии
Маркиране съгласно глава 5.3.2 от Международното споразумение онтосно
превоза на опасни товари с железопътен транспорт (маркировка в оранжев
цвят)
Етикиране с етикет за опасност, голям етикет или единична цифра
Разхода на време се изчислява на час. Разплащането се извършва за всеки
започнат 1/2 час
Изготвяне на копия А4
Поставяне на фирмена пломба
SOLAS – претегляне без претоварване, необходимо е предварителна писменна
заявка
Измиване и почистване на ИТЕ(контейнери)
Контрол на пломбите
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