VSEBNOST NAROČENEGA
KESONA
šifra:

PODATKI O NAROČNIKU
Naziv/Priimek in ime:
Naslov:

Naselje:

Pošta:

Kontaktni telefon:

Kraj dostave kesona:

IZPOLNI STRANKA
VRSTA ODPADKA

KOLIČINA
m3/kos/kg

KOLIČINA
m3/kos

20 03 07 OSTALI KOS. ODPADKI

oblazinjeno pohištvo, les, plastični odp., bela tehnika, el. oprema
V TO NE SPADA: gradb. odpad, komunalni odp., zeleni obrez, bitumen, azbest

20 03 01 MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

(žice, cevi, kosovni odp. , les. odpa., plastični odp., izola. material, mavčne plošče, stek.
volna, ) V TO NE SPADA: gradb. odpad, zeleni obrez, bitumen, azbest

17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03

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

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

17 02 02 STEKLO (ravno steklo)

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

20 02 01 ZELENI OBREZ OZ. VEJE

V TO NE SPADA: trava, listje, bio odpadki

17 03 01 BITUMEN (255,32 €/t z DDV)
(Tegola, Izotekt, Euroval)

OSTALO
Želen čas dostave kontejnerja:
•
•
•
•

Čas za dostavo kontejnerja je med 6.00 – 14.00 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 sortiranja, ki znašajo 38,60 €/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 info@snaga-mb.si.

Datum:

Podpis stranke:

SNAGA, DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN DRUGE KOMUNALNE STORITVE, D.O.O. / ID ŠT. ZA DDV: SI22223576 I MATIČNA ŠTEVILKA: 5067855 / OSNOVNI KAPITAL: 3.990.202,33 €
REG. ŠT. VLOŽKA: 1/000/78/00 PRI OKROŽNEM SODIŠČU V MARIBORU / TRR: SI56 0451 5000 0175 787 PRI NKBM D.D., SI56 3400 0101 6667 355 PRI SPARKASSE D.D.

