VSEBNOST NAROČENEGA KESONA
šifra:

OZNAKA: OB 74 REV: 01

PODATKI O NAROČNIKU
Naziv/Priimek in ime:
Naslov:

Naselje:

Pošta:

Kontaktni telefon:

Kraj dostave kesona:

IZPOLNI STRANKA
VRSTA ODPADKA

20 03 07 OSTALI KOS. ODPADKI (pohištveni material, izdelki iz lesa, plastični odp., bela tehnika, el. oprema,

KOLIČINA
m3/kos

stek. volna, vzmetnice, sanitarna oprema )
V TO NE SPADA: gradb.odpad, komunalni odp., zeleni obrez, bitumen, azbest

20 03 01 MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
(odpadna plastika, plastiﬁciran papir, moker papir, celofan, robci, papirnate brisače, manjše količine stiropora
in zamaščene folije, plenice, higienski vložki, ohlajen pepel, tkanine, usnje, odpadna obuvala, šiviljski odpadki,
vrečke iz sesalnika, mačji pesek, kasete, ﬁlmi, fotograﬁje, pluta, meso, kosti, porcelan, igrače, barvice, vosek,
umazana, z živili prepojena papirnata in plastična embalaža,)
V TO NE SPADA: gradb. odpad, zeleni obrez, bitumen, azbest, kosovni odp.

20 02 01 BIOLOŠKI ODPADKI (trava, listje, BIO odpadki)
V TO NE SPADA: les, zeleni obrez.

17 09 04 MEŠANI GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI RUŠENJU OBJEKTOV,
ki niso zajeti v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 (zemljine, peski, keramika, opeka,

beton, šut, siporeks)
V TO NE SPADA: mavčne plošče, stavbno pohištvo, pripravljene konstrukcije, stiropor,
izolacijski mat., les, kritina z ibitolom oz. bitumnom, azbest.

20 01 02 STEKLO (ravno steklo)

V TO NE SPADA: steklena embalaža, pleksi steklo, steklo z okvirji, okovja, žaluzije.

20 01 38 LES

V TO NE SPADA: trava, listje, BIO odpadki , pohištveni material.

20 01 38 ZELENI OBREZ OZ. VEJE

V TO NE SPADA: trava, listje, BIO odpadki

17 03 01 BITUMEN

(tegola, izotekt, euroval)

17 08 02 GRADBENI MATERIALI NA OSNOVI GIPSA, ki niso zajeti v 17 08 01
(mavčne - gips plošče)
V TO NE SPADA: gradb. odpad

OSTALO
Želen čas dostave kontejnerja:
•
•
•
•

Čas za dostavo kontejnerja je od ponedeljka do petka med 6.00 in 13.00 uro (oz. po dogovoru z logistično službo kesonskih odvozov)
Kontejner ne sme vsebovati več odpadkov kot je njegova kapaciteta.
Kontejner ne sme vsebovati več vrst odpadkov skupaj, npr. ostali kos.odp. in gradb.odp. V kolikor se pri praznjenju ugotovi, da se čistost frakcije ni upoštevala,
zaračunamo nastale stroške sortiranje, ki znašajo 74,46 €/t (z DDV) in strošek odstranjevanja posamezne frakcije, ki ni v skladu z naročilom.
V primeru, da ni omogočen ustrezen dostop (utrjen dovoz, potrebna višina in širina) za tovorno vozilo na lokacijo se zaračuna logistika.

Stranka s svojim podpisom jamči za točnost podatkov in razumevanje pravil.

S podpisom dajem podjetju Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor privolitev za obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvedbe predmetne naročene storitve. Snaga
d. o. o. se zavezuje, da bo spoštovala vašo voljo, osebne podatke pa bomo obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Privolitev lahko kadar koli prekličete, in sicer v pisni
obliki na naslov kesoni@snaga-mb.si.

OPOMBA (IZPOLNI VOZNIK)
Datum:

Podpis stranke:

