Dekani, feb. .2021

PREDMET:

Ponudba/Cenik -2021

Generalni cenik za opravljanje logističnih storitev blaga za leto 2021

Blago: generalni tovori na paletah, podestih ali v kartonih dimenzij do 1,9m X 1,9m X 1,9m – za
navadno manipulacijo z viličarji do 3t
Vhodi blaga: kontejnerji/kamioni
Izhodi blaga: kamioni/kontejnerji

Skladiščne logistične storitve
1.1.

Skladiščnina :
do 14 dni:
15-30:
31-45:
nad 45:

1.2.

prosto
0,40 € /dan/ w/m
1,00 € /dan/ w/m
1,90 € /dan/ w/m

Manipulacija blaga : kamion-skladišče-kontejner ali obratno:
Paletizirano / pretovor z viličarji
EUR 200,00 /20' CNT; EUR
220,00 /40' CNT
Dodatek BB brez palet
EUR 20,00/ CNT
Dodatek oteženi razklad/naklad EUR 30,00/ CNT
Pretovor blaga TRK-WHS-TRK EUR 150,00
Nepaletizirano (obvezen predhodni dogovor):
od 1-300 crt :
360,00 € /20' CNT ; 410,00 € /40' CNT
od 301-1000 crt :
420,00 € /20' CNT ; 510,00 € /40' CNT
od 1001-2000 crt : 520,00 € /20' CNT ; 690,00 € /40' CNT
nad 2001 crt :
po dogovoru
Cene vključujejo naslednje storitve:
- prevzem kontejnerja v Luki Koper/Depolink
- raztovor blaga in uskladiščenje
- naklad blaga
- vrnitev kontejnerja v Luko Koper /Depolink

2.1.

Administrativna storitev:
EUR 25,00/ kontejner/kamion

Zajema celotno skladiščno dokumentacijo vhodnega/izhodnega blaga, carinsko skladiščno vodenje in
sledenje. NE zajema izdelavo carinskega dokumenta 71 ter DVH/DIZ.
Admin fee se obračuna vedno, ko je storitev opravljena, ne glede na količino opravljenega dela pri
raztovoru ali natovoru zabojnikov/kamionov.

2.2.

Dodatne storitve – v kolikor (OBVEZEN PREDHODNI DOGOVOR!):
-

IMO cargo: + 30% dodatka na ceno manipulacije
Preklad daljših tovorkov v zbirnikih od 3mtrs: EUR 20,00/pc
Preklad težjih tovorkov v zbirnikih od 3,0t:
EUR 20,00/pc
Tehtanje pošiljk:
EUR 1,5/pc ali t
Cargo sorting:
EUR 0,15 – 0,25/ pc (ročno)
EUR 25,00 – 45,00/ h(viličar)
Lepljenje nalepk na pošiljke:
EUR 0,15 – 0,55/pc
Lepljenje IMO nalepk na kontejner:
EUR 2,00/pc (brez nabave)
Paletizacija:
EUR 14,00/plt (vključuje nabavo
rabljene palete ter ovijanje blaga s folijo)
Fotografije:
EUR 5,00 € / 5 fotografij
Merjenje pošiljk (dimenzij):
EUR 5,00 € / pošiljko
Tiskanje dokumentacije, stroški pričvrščevanja blaga v CNT ter ostale dodatne storitve
po našem ceniku/tarifi, objavljenem na naši spretni strani.

! Morebitne dodatne storitve po nalogu naročnika, ki niso vključene v gornje cene, se obračunajo
ločeno skladno z dogovorom oz. po porabljenem času in materialu.
! Ročna manipulacija nepaletiziranega blaga v kartonih, vrečah, zabojih (rinfuza) se dogovarja na podlagi
vsakokratnega povpraševanja, skladno z zahtevami naročnika in številom ter težo kolijev.
!Manipulacija avtomobilov/vozil, se dogovarja na podlagi vsakokratnega povpraševanja, skladno z
zahtevami naročnika in vrednostjo vozil/a.

1.3

Lift on/off kontejnerjev in skladiščenje kontejnerjev

Prazni kontejnerji:

EUR 60,00/CNT

Polni kontejnerji:

EUR 80,00/CNT

3 dni
prosto
prosto
Skladiščenje in ostale storitve se obračunajo skladno s Cenikom manipulacije zabojnikov za leto 2021

2.

Splošno

•

Delovni čas skladišč je od 07:00 do 20:00 ure

•

Obračun storitev se vrši;
- Manipulacija:
- Obračun skladiščnine:
- Rok plačila:

po prihodu blaga v skladišče
najkasneje zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec
15 dni od opravljene storitve (oz. po dogovoru)

•

Ponudba je informativna, izdelana na podlagi danes veljavnih pogojev, tečajev in cen in znanih
dejstev.

•

Ob morebitnih večjih spremembah dogovorjenega (pogojev, tečajev, cen in opravljenem obsegu
dela) se slednje analizira ter glede na ugotovitve lahko dogovorjeno sporazumno revidira.

•

Vse druge opravljene storitve, ki v ponudbi niso navedene, bodo obračunane po vsakokratnem
veljavnem ceniku ali predhodnem dogovoru.

•

Obveznost je poravnana, ko plačilo prispe na naš TRR.

•

Za zamujena plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.
Rok plačila zamudnih obresti: 8 dni od izstavitve obračuna.

•

Za zavarovanje vseh terjatev iz poslovanja s Prima Log d.o.o. je potrebna predložitev ustreznega
instrumenta zavarovanja plačila. V ta namen velja tudi zastavna in pridržna pravica na
uskladiščenem blagu v skladišču Prima Log d.o.o..

•

Veljavnost ponudbe: do 31.12.2021

•

Vsi ostali pogoji na www.primalog.si

Prepričani smo, da naše izvajanje navedenih storitev lahko prispeva k dodatnemu povečanju vaše
uspešnosti, zato se za sodelovanje tudi iskreno priporočamo.
Lep pozdrav.

Prima log d.o.o.
Mag. Danijel Kerševan D i r e k t o r

