CENIK STORITEV
PRIVEZOVANJA IN ODVEZOVANJA LADIJ

Izvajalec:
LUKA KOPER INPO d.o.o.
6501 Koper
Telefon: 05 / 66 56 702
Telefax: 05 / 66 56 406
E-mail: inpo@luka-kp.si

TABELA XXVIII
PRIVEZOVANJE ALI ODVEZOVANJE LADIJ

Št. Vrsta storitve
1. Privezovanje ali odvezovanje ladje za BT
PR0101
2. Premikanje ladje ob isti obali za BT
PR0102
3. Privezovanje ali odvezovanje ladje na terminalu za tekoče tovore in na privezu za tankerje za BT
PR0103
4. Privezovanje ladje ob bok druge ladje za BT
PR0104
5. Privezovanje ali odvezovanje ladje na bojo ali z nje za privez ali odvez
PR0105
6. Postavljanje zaščitnega pasu okoli tankerske ladje za enkratno postavljanje zaščitnega pasa
PR0106
ladje do 150 m dolžine
PR0107
ladje nad 150 m dolžine
7. Privezovanje ali odvezovanje vrvi brez premika ladje na uro
PR0108

EUR
0,035
0,018
0,041
0,041
20,35
640,00
925,00
91,00
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Tarifa se zaračunava za redni delovni čas ob delavnikih od ponedeljka do petka, od 05.00 do 22 ure ter ob sobotah od 05.00 do 14.00 ure.
Za nadurno delo ob delavnikih od 22.00 do 05.00 ure se tarifa poveča za 50%. V soboto od 14.00 do 22.00 ure se tarifa poveča za 75%, v soboto od 22.00 ure do
ponedeljka do 04.00 ure pa se tarifa poveča za 100%. Nadurno delo na dan pred prazniki in dela prostih dni od 22.00 ure do 24.00 ure ter nadurno delo na dan po
praznikih in dela prostih dni od 24.00 do 05.00, kakor tudi za delo na dan državnih praznikov in dela prostih dni, se tarifa poveča za 150%.
Premiki z obale na obalo ali obračanje ladje se obračunavajo kot privezovanje ali odvezovanje ladij.
V primeru, da se odvez ali privez opravlja pod težkimi pogoji (jeklene vrvi, verige,večje št. vrvi, delni privez na bojo, itd.), se tovrstno delo zaračunava po posebnem
dogovoru, najmanj pa s povečanjem za 10%.
Storitve, ki niso posebej opredeljene v tem ceniku se opravijo na podlagi splošnih določb cenika storitev pretovora in skladiščenja oziroma posebnega pismenega
dogovora. Če naročnik storitev, ki so predmet tega cenika nima sklenjene z Luko Koper INPO d.o.o. posebne »Pogodbe o plačevanju storitev«, v kateri se je z Luko
Koper INPO d.o.o. dogovoril za druge roke plačila, je dolžan poravnati račune za opravljene storitve z nakazilom na bančni račun, ki ga določi Luka Koper INPO d.o.o., v
15-ih dneh od opravljene storitve, kar je na računu označeno kot DOS (datum opravljene storitve). Luka Koper INPO d.o.o. izda račun o opravljeni storitvi najkasneje v
5-ih dneh od datuma opravljene storitve.
Ta tarifa stopi v veljavo z dnem 26.01.2004.

