«Затверджено»:
Директор
фірми «Профіт-ДОСС» ТОВ
М.П.__________ ./С.С.Шляпников/

ДОДАТОК 2

до договору відповідального зберігання майна
поклажодавець:______________________
№ _____________ від _______ 201_ року

Ціни на послуги зберігання і супроводжувальні послуги
Вартість зберігання майна (по одній складській квитанції) становить:
Ціни на послуги зберігання
Ціна на довготривалі послуги
№
Послуга
Ціна
1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

вартість розраховується за фактичний об’єм
грн./м³ за добу
> 3 міс.
> 6 міс.
> 12 міс.
Зберігання майна об’ємом до 1-го м³
9,00
8,00
7,50
7,00
більше 1 м³ але менше 3 м³
8,00
7,00
6,50
6,00
більше 3 м³ але менше 6 м³
7,00
6,00
5,50
5,00
більше 6 м³
6,00
5,00
4,50
4,00
більше 6 м³ на строк більше 6 міс.
знижка від ціни визначається індивідуально
Послуги представника Зберігача з приймання/видачі майна:перші 2 години:
90 грн.*
за кожну наступну годину:
60 грн.*
Ціни на послуги згідно п.п.1.1 ÷ 1.5 - є базовими. До базових цін застосовуються коефіцієнти

високої вартості

(

) згідно до п. 1.8 або розбіжності оцінки

(

) згідно до п. 1.9 цього додатку.

1.8 Ціна послуг зберігання збільшується у разі встановлення оціночної вартості за окрему річ від
10-ти до 50-ти тисяч гривен на 2%, від 50 і більше – на 3 % за кожну тисячу грн. оцінки.
1.9 Ціна послуг зберігання збільшується у разі виникнення розбіжності в оціночній вартості окремих
речей: (ров) (ОВП) (ОВЗ
)
, де ОВП – оціночна вартість Поклажодавця; ОВЗ –Зберігача.
1.10 До окремих речей застосовується тільки один із коефіцієнтів: K(вов) або K(ров).
2.
Вартість послуг транспортування, вантажні роботи:
2.1.
Транспортування майна на зберігання (в межах міста Харків):
2.1.1. Легковий автомобіль – 120,00 грн./одна поїздка. * ( мінімум 2 поїздки);
2.1.2. Вантажний (типу «Газель») 210,00 грн. за одну годину (мінімум 2 години)
2.1.3. Попутна доставка ( 0,2 м³, або до 4-х коробів, без вартості переноски) – 120,00 грн
2.2.
Завантаження, переноска речей:
2.2.1. Якщо речі може перенести одна людина – 110 грн./год. (мінімум 2 години).
2.2.2. Габаритні речі – оплата 2 вантажників (мінімум за 2 години) - 440 грн.
2.3.
До оплачуваного часу додається додатково мінімум 1,5 години на завантаження /
розвантаження та поїздку до / із складу. Загальний час визначається окремо.
3.
Вартість пакування: послуги, пакувальні матеріали, тара:
3.1. Пакування (без урахування вартості матеріалів і тари) - 10 грн.
3.2. Індивідуальне пакування крихких і т.п. речей - за окремою домовленістю.
3.3.
Вартість тари:
3.3.1. Ціна коробу з гофрокартону
– 30 грн.
3.3.2. Вартість оренди одного коробу
– 10 грн./місяць;
3.4.
Доставка при поверненні з-під зберігання: згідно п.п. 2.1, 2.2, 2.3 цього Додатку.
3.5.
Пломбування контрольною стрічкою під скотч – 3 гривні за одиницю.
4.
Вартість додаткових послуг, таких як утилізація, розбирання, отримання / відправка
кур’єрськими службами, оцифрування, та інше – договірна, в індивідуальному порядку .
5.
Порядок розрахунку послуг зберігання:
5.1.
Обчислення габаритний об’єму: габаритні довжина * на ширину * на висоту.
5.2.
Визначення базової вартості зберігання: об’єм * на ціну за 1 м ᵌ .
5.3.
Визначення оціночної вартості речей, застосування п.1.7 цього додатку.
5.4.
У випадках наявності речей з встановленою вартістю понад 10 тис. грн. до базової ціни
додається коефіцієнт на високу оціночну вартість зг. п.1. 8 цього Додатку.
5.5.
У випадках розбіжності в оціночній вартості речей до базової ціни додається коефіцієнт
розбіжності оціночної вартості зг. п.1.9 цього Додатку.
5.6.
Вартість послуг, відмічених *, які здійснюються у вихідні (субота, неділя) та святкові
дні збільшується на 50% (у 1,5 (півтора) рази);
6.
Порядок обчислення вартості послуг зберігання майна .
6.1.
Міряємо габаритні розміри речі, визначаємо об’єм речі і сумарний об’єм всього ма йна.
6.2.
Визначаємо базову ціну відповідно до таблиці п. 1 цього Додатку.
6.3.
У разі наявності речей, на яку встановлено оціночну вартість понад 10 тисяч гривень
додається націнка застосуванням - K(вов) згідно до п.1.8 цього додатку, а у разі виникнення
розбіжності в оціночній вартості - K(ров) згідно до п.1.9 цього додатку.
6.4.
Визначається сумарна вартість послуг зберігання за добу / місяць та супроводжувальних
послуг, якщо такі надаються. Встановлюються знижки, визначаються строки /період по платежам.
7.
При обраховуванні вартості почасових послуг витрати часу округляються до півгодини в
сторону збільшення.
8.
Вказані у даному додатку умови та ціни сторонами погоджені:

Поклажодавець: _______________

Зберігач: ________________

