KOSIT GROUP
CENNÍK ZA ZHODNOTENIE ODPADOV V BIOPLYNOVEJ STANICI KOKŠOV BAKŠA
Položka

Katalógové
číslo odpadu 1)

1.
2.

*

20 01 08

Cena odpadu
bez obalov*

Cena odpadu
s obalmi*

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (zvyšky jedál z domácností z IBV a KBV)

65,00 €/t

90,00 €/t

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (zvyšky jedál a potravín – „pomyje“ z gastro prevádzok)

45,00 €/t

60,00 €/t

Skupina / Názov odpadu/ Cenová položka

3.

02 02 03

Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie, VŽP kat.3 (potraviny po lehote spotreby)

48,00 €/t

60,00 €/t

4.

02 03 04

Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (zelenina, ovocie)

48,00 €/t

60,00 €/t

5.

02 06 01

Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie (pekárenské odpady, cukrárenské výrobky,...)

35,00 €/t

45,00 €/t

6.

02 07 02

Odpad z destilácie liehovín (výpalky, jalovec,..)

10,00 €/t

7.

02 07 04

Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie (balené alko a nealko nápoje v plechových a plastových obaloch)

-

20,00 €/t
(s kôstkami)
80,00 €/t

Uvedené ceny sú bez DPH

1) Podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
2) V prípadoch, ak dovezený odpad nebude zodpovedať jeho deklarovaným vlastnostiam, tzn. objednávateľ dovezie odpad kontaminovaný inými odpadmi nevhodnými na spracovanie v bioplynovej stanici
a vzhľadom na kontamináciu dovezeného odpadu tento nebude možné pustiť priamo do procesu spracovania a zhodnotenia, bude takýto odpad odseparovaný. Objednávateľ je povinný po preukázaní tejto
skutočnosti zhotoviteľom uhradiť zhotoviteľovi zvýšené náklady vyplývajúce z jeho následnej úpravy, prepravy, zneškodnenie/zhodnotenia.
3) V prípade požiadavky na odber iných katalógových čísel odpadov, je objednávateľ povinný informovať o tom zhotoviteľa vopred a dohodnúť si podmienky odberu a spracovania týchto odpadov.
4) Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade poruchy, odstávky odbaľovacieho zariadenia, alebo inej prekážky zabraňujúcej odberu odpadu, odpad od objednávateľa neodobrať.
5) Do BRKO patria: zvyšky jedál, potravín, ktoré sú pokazené alebo sú po dátume spotreby, neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a
vaječné výrobky, potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera, šupy z ovocia a zeleniny, celé ovocie a zelenina ako taká, zvyšky z destilácie, produkty
nevhodné na ľudskú spotrebu
6) Do BRKO nepatria: Lesklý plagátový, pergamenový a viacvrstvový (tetrapakový) papier, plienky, popol z uhlia, cigaretové ohorky, sáčky z vysávača, mliečne vrecká a krabice, vlasy, sklo, kovy, plasty, textil,
plechovky, lieky, farby, guma, polystyrén, výkaly mačiek a psov, chemické a nebezpečné látky, stavebné materiály a stavebná suť, zmiešaný komunálny odpad, uhynuté zvieratá, tráva, lístie, jemné vetvičky,
piliny, slama, popol z dreva, zemina z kvetín
7) V prípade, ak množstvo dovezeného odpadu bude menej ako 1 tona, minimálna cena, ktorú je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi, bude zodpovedať cene za 1 tonu tohto odpadu.

Tento cenník je účinný od 01.03.2022 do 30.06.2022. KOSIT GROUP si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka.
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