ТЕРМИНАЛИ ЕАД

ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ ПЛОВДИВ
Приложение 2
Ценова листа и условия за предоставяните услуги в ИМТ Пловдив от
Терминали Еад

1. Такса за преминаване по железопътната инфраструктура на терминала
За всеки вагон : 2€
2. Услуга по претоварване съгласно т. 1 от Каталога на предоставяните услуги
Претоварване на контейнери и сменяеми каросерии:
За всяко претоварване: 28€
Претоварване на полуремаркета:
За всяко претоварване: 32,50€
Разплащане и причисляване на услугите към транспортните части:
Предпоставка за заплащане на само една услуга по претоварване на датата на
отпътуване е налично на валидна заявка с фиксирана резервация при доставяне
на ИТЕ.
В противен случай ИТЕ ще се складира междинно, което подлежи на заплащане,
и ще се фактурира едно претоварване допълнително..
Ако дадено претоварване не се извърши на датата на отпътуването/пристигането
на влака според поръчката, то ще се причисли и заплати както следва:
• Претоварване шосе – железен път: на входа на шосето
• Претоварване железен път – шосе: на изхода на шосето
• Претоварване железен път–железен път:на съответния изход на железния път
3. Складиране съгласно т.2 от Каталога на предоставяните работи и услуги
Диференциране на разходите за складиране:
Контейнери 20 ᶲ
Контейнери 40 ᶲ
Полуремаркета
Денят на пристигане респ. деня на отпътуване се включва в долу посочените дни
на складиране. За складиране на ИТЕ важи ценовата листа на терминала.
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4. Ценоразпис на основните услуги предлагани във връзка с обработка и престой
на ИТЕ

Ценоразпис на основните услуги
Претоварване на контейнери
Претоварване

28.00 €

Престой на контейнери
20΄

До 2ри Ден

Не се заплаща

20΄

След 3ти Ден

2.70 €/ден

20΄

След 8ми Ден

5.40 €/ден

40΄

До 2ри Ден

Не се заплаща

40΄

След 3ти Ден

5.40 €/ден

40΄

След 8ми Ден

10.80 €/ден

Отчита се на започнат
ден

Претоварване на полуремаркета
Претоварване

32.50 €

Престой на полуремаркета
До 2ри Ден

Не се заплаща

След 3ти Ден

10.00 €/ден

След 8ми Ден

20.00 €/ден

Отчита се на започнат
ден
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5. Обработка и складиране на празни контейнери съгласно т.2 от Каталога на
предоставяните работи и услуги
Диференциране на понятието „складиране на празни контейнери“
Складиране на празни контейнери е услуга различна от складирането и
обработка на ИТЕ,описани в основния ценоразпис.
Под складиране на празни контейнери се има в предвид случаите в които
собственикът или ползвателя на контейнер ,го оставя празен за съхранение на
терминала за определен или неопределен период от време срещу заплащане на
такса за престой,която е описана в допълнителния ценоразпис на терминала.
В случаите в които даден контейнер е бил в основния склад на терминала,и
собственика или ползвателя му изяви желание,той да бъде преместен в склада
за празни контейнери и обратното,се дължи такса претоварване.
За складиране и обработка на празни контейнери,са валидни цените и условията
от следващата таблица.

Претоварване и Складиране на Празни Контейнери
Първите 5 дни от датата на пристигане престоят е безплатен
Претоварване на празен контейнер

28,00 €

Складиране на Контейнер 20΄

1,50 €/Ден

Складиране на Контейнер 30΄

2.25 €/Ден

Складиране на Контейнер 40΄/45΄

3,00 €/Ден
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6. Други услуги на терминала съгласно т.4 от Каталога на предоставяните услуги
Затопляне и охлаждане на ИТЕ (с изключение на товари по
Международното споразумение относно превоза на опасни
товари с железопътен транспорт) за всеки започнати 24 часа
Разширена входяща проверка на ИТЕ

25,00 €
10,00 €

Административен разход Е-митница
Изпращане на различни допълнителни информации (напр. при запитване
Снимкова документация) , за всяка ИТЕ
Ремонтен хъб за контейнери и сменяеми каросерии(такса за
транспортиране на ИТЕ до зоната за ремонт и измиване)
28,00 €
Такса за маркиране съгласно Международното споразумение
относно превоза на опасни товари с железопътен транспорт,
за всяка маркировка в оранжев цвят
10,00 €
Такса за етикет за опасност, голям етикет или единична цифра
1,00 €
Разхода на време се изчислява на час. Разплащането се 25,00 €
извършва за всеки започнат 1/2 час
Поставяне на всяка фирмена пломба
5,00 €
SOLAS – претегляне без претоварване, необходимо е
предварително писмено запитване
45,00 €
Почистване/измиване на ИТЕ
Контрол на пломбите
Деконтейнеризация
Услуги с мотокар до 3,5 тона

при запитване
при запитване

5 €/палет
50 €/час

Всички други евентуално предоставяни услуги, се предоставят при запитване.
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7. Условия за получаване на отстъпки от цената за Товаро Разтоварни Операции
Отстъпки от цената на ТРО

се получават след достигане на определен брой

обработени единици в рамките на един календарен месец.
Всеки месец се разглежда отделно от предишния.
След приключване на текущия месеца,на база обработени единици се определя
цената на която ще бъдат фактурирани ТРО.
Ценови групи за определяне на процент отстъпка отнесени към реализиран обем.
1-ва ценова група; - базова цена
0-250 ТРО/месец
2-ра ценова група – 10%
251-750 ТРО/месец
3-та ценова група – 15 %
751-1000 TРО/месец
4-та ценова група – 25 %
Над 1000 ТРО/месец
8. Фактуриране
Фактурирането се извършва към договорния партньор, освен ако договорният
партньор не даде писмени указания на „Терминали“ ЕАД да изготвя фактура на трето
лице. Договорният партньор изпраща на „Терминали“ ЕАД съответните данни най –
късно два работни дни преди постъпването на товарната единица. В случай, че
изготвената на трето лице фактура не бъде платена в рамките на срока за плащане,
договорния партньор трябва да заплати тази сума на „Терминали“ ЕАД в рамките на
7 дни.
Всички посочени цени са в Евро и без ДДС.
Валидност на ценовата листа и условията към нея: до 30.12.2018 г.
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