CENIK STORITEV
VLEKA LADIJ

Storitve vleke in asistiranja
ladij in plovil, d.o.o. Koper

Izvajalec:
ADRIA-TOW d.o.o.
6501 Koper
Telefon: 05 / 66 56 318 / 381
E-mail: adria.tow@adria-tow.si

TABELA XXX
VLEKA LADIJ
Vleka pomeni vsako storitev, ki jo vlačilci nudijo plovilom z vleko potiskanjem in/ ali zadrževanjem med njihovo vplovitvijo, izplovitvijo ali
premeščanjem v koprskem pristanišču s pripadajočimi vodnimi površinami in zajema tudi druge storitve, ki jih izvajalec del (v nadaljevanju:
družba Adria-Tow) na podlagi naročnikovega naročila ali posebnega dogovora opravi s svojimi vlačilci in/ali posadkami.
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DOLOČBE K TABELI XXX
1. Tarifna lestvica je oblikovana za eno uro dela enega vlačilca v normalnih pogojih ter v rednem delovnem času. Za vsakih začetih 30
minut nad eno uro se za delo na območju Luke Koper obračuna 50 % od tarifne lestvice, izven tega območja pa celo uro.
2. K času dela na območju Luke Koper se prišteje 15 minut za prihod vlačilca s priveza do ladje in 15 minut za njegovo vrnitev na privez.
3. Redni delovni čas je ob delavnikih v ponedeljek od 04.00 in 22.00 ure in od torka do petka od 05.00 do 22 ure ter v soboto od 05.00
do 14.00 ure. Nadurno delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih je od 22.00 ure v soboto oz. na dan pred praznikom ali dela
prostem dnevu do 4.00 ure v ponedeljek oz. do 5.00 ure dan po prazniku ali dela prostem dnevu.

4. Tarifna lestvica se poveča za posebne pogoje dela in storitve, kot sledi:
5.

za
za
za
za
za
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uporabo vlečne vrvi vlačilca za 10 %,
delo izven rednega delovnega časa v delovnem delu tedna in sobotah za 25 %,
delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih za 50 %,
ladje brez pogona in za ladje nesposobne za manever za 30 %
storitve nudene ladjam, ki prevažajo nevarne in vnetljive snovi za 25 %,
ladje, ki prevažajo jedrske snovi za 100 %,

V primerih, ko je za manever ladje v I. in II. bazenu uporabljen vlačilec z močjo najmanj 3040 kW, se uporaba vlačilca zaračuna po
tarifni lestvici z dodatkom za moč:
- za uporabo vlačilca nad 50 ton vlečne moči za 25 %,
- za uporabo vlačilca nad 70 ton vlečne moči za 40 %.

6. V primerih, ko naročeni vlačilec čaka na manever zaradi zamude s strani ladje več kot 30 minut, se vsaka začetna ura čakanja
zaračuna 30% odgovarjajoče tarife.
Če je bila vleka odpovedana po tem, ko so vlačilci že izpluli in so bili na razpolago ladji, razlog pa ni na strani družbe Adria-Tow,
se zaračuna 50% odgovarjajoče cene.
7. V primeru, da ima ladja označeni dve različni bruto tonaži (BT), se za obračun storitev uporablja višja.
8. Ladje za prevoz tekočih tovorov (tankerji), ki ne prevažajo nevarnih ali vnetljivih snovi morajo predložiti potrdilo o degazaciji.
9. V primeru, ko naročnikove ladje v koledarskem tromesečju opravijo več vplovitev mu pripada popust glede na število vplovitev:
do 5 vplovitev ladje brez popusta
od 6 do 15
vplovitev ladje
5 % popust
od 16 do 25 vplovitev ladje
10 % popust
nad 25
vplovitev ladje
15 % popust
Za uveljavitev popustov iz prejšnjega odstavka mora naročnik dostaviti pisno vlogo najkasneje do odhoda posamezne ladje.
V vlogi morajo biti podana dokazila o upravičenosti do tega popusta.
Kot začetek koledarskega tromesečja se šteje mesec januar.
Za eno vplovitev šteje en prihod in odhod ladje vključno z morebitnimi premiki ladje izvršenimi med prihodom in odhodom.

A) Cenik in pogoji za naročanje dodatnih vlačilcev
V primerih, ko so za manever ladje potrebni dodatni vlačilci, ki niso na razpolago v koprskem pristanišču, jih bo po predhodnem naročilu zagotovila
družba Adria-Tow.
Cena vleke za vsak dodatni vlačilec je 4.204 EUR lump-sum. V ceno so vključeni vsi dodatki in dve uri čakanja na začetek manevra. Cena velja za
posamezni manever vlačilca. Vsaka nadaljnja ura čakanja se zaračuna 215 EUR.
Naročilo vsakega dodatnega vlačilca mora biti opravljeno pravočasno in v skladu z običajno prakso, vendar najmanj 24 ur pred predvidenim
prihodom /odhodom ladje.
Družba Adria-Tow, mora biti obveščena o predvidenem času manevra vsaj 72/48/24/12 ur vnaprej.
V primerih, ko je za manever ladje nad 40.000 BT v III. bazenu predpisan 4. vlačilec , ki je na razpolago v tovornem pristanišču Koper, se za
dodatni vlačilec zaračuna 3.966 EUR lump – sum za posamezni manever.
V primerih, ko je za manever ladje z ugrezom nad 16.70 m v III. bazenu predpisana uporaba dodatnega petega vlačilca in se vleka opravi s štirimi
vlačilci, katerih skupna vlečna moč na vlečni kljuki ni manjša od 170 ton, se za dodatni četrti vlačilec z vlečno močjo nad 70 ton, zaračuna 7.931
EUR lump – sum za posamezni manever.
B) Cenik in pogoji za naročanje ostalih storitev
Družba Adria-Tow, bo v normalnih pogojih na podlagi naročnikovega naročila izvršila dostavo vode z vlačilcem na ladjo. Naročilo je potrebno
opraviti najmanj 12 ur pred dostavo. Količina enkratne dostave vode je omejena s kapaciteto rezervoarja vlačilca. Družba Adria-Tow, ne odgovarja
za hitrost prečrpavanja vode.
Cena storitve je 392,58 EUR lump-sum za vsako začeto uro. V ceni storitve ni vključena cena vode. Cena vode se obračunava po tabeli XXIV
Cenika storitev Luke Koper. Količina se določi na podlagi odčitave števca na odjemnem mestu na obali.

V cene storitev ni vštet davek na dodano vrednost, ki se uporabnikom obračunava v skladu z veljavno zakonodajo.
V kolikor za določeno storitev cena ni določena v tem Ceniku, se določi na podlagi posebnega dogovora.
Splošni pogoji vleke, ki niso obravnavani v določbah k tabeli XXX so objavljeni na spletni strani družbe Adria Tow oz. na spletni strani Luke
Koper - cenik storitev.
Ta tarifa stopi v veljavo z dnem 1.1.2022

