Tájékoztató
Inert hulladékkezelő telepre történő beszállításról

1.A teljesítés helye: 7521 Kaposmérő, 05/1 hrsz.-ú ingatlan
2. A Szállító az inert hulladékot munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig, melléklet térképen szereplő
útvonalakon, 30 km/h sebességkorlátozás betartása mellett köteles szállítani.
3. A Vállalkozó a szállítást megelőző 24 órával korábban köteles a szállítást és a mennyiséget jelezni a
kaposmero@kapos-net.hu e-mail címre vagy a 82/477-001 tel/fax számra.
4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállítandó inert hulladék a teljesítés időpontjában
megfelel a telep engedélyében szerelpő, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek.
Az inert hulladék fogalma a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint: "Inert hulladék: az a hulladék,
amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem
oldódik, nem ég illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy
nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból
környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és
szennyezőanyag tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a
felszíni vagy felszín alatti vizeket." Továbbá a Vállalkozó köteles betartani az inert hulladék lerakására
vonatkozóan speciális szabályokat ( 22/2001. (X.10.) KöM rendelet).
5. A Vállalkozó az inert hulladékot a Működtetőnek a telephelyén adja át a járművének szállító levelén
feltüntetett m3 adatai szerint.
6. Az Inert-Inwest Kft., mint működtető (vagy az általa megbízott személy) a Vállalkozó gépjárműveiről és
az abban szállított inert hulladékról felvételt jogosult készíteni és azt 5 éven keresztül megőrizni.
7. Az Inert-Inwest Kft., mint működtető (vagy az általa megbízott személy) a 4. pont szerinti átvételt
követően - az inert hulladék jellemzőitől függően - de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles elvégezni a
leszállított inert hulladék mennyiségi és minőségi ellenőrzését, és teljesítési igazolást a Vállalkozó részére
kiállítani, ha a leszállított inert hulladék mennyisége és minősége a jelen szerződésbe foglaltaknak megfelel.
A Működtető az esetlegesen észlelt hibát annak felfedezése után a Vállalkozóval köteles haladéktalanul
közölni és egyidejűleg ebből eredő igényét megjelölni.
8. Amennyiben a megvizsgált inert hulladék nem felel meg a szerződésben meghatározott feltételeknek, a
Működtető az átvételt visszautasíthatja, beszállítását megtagadhatja és a Vállalkozó köteles a
visszautasított, illetve visszafordított inert hulladékot térítésmentesen elszállítani. Visszafordított szállítmány
tekintetében a Vállalkozó nem jogosult a visszafordítással kapcsolatos semmilyen költségtérítésre vagy
kapcsolódó költségek elszámolására.
9. Minőségi probléma vagy egyéb a szállított inert hulladékkal összefüggő hiba észlelése esetén a
Működtető (vagy az általa megbízott személy) a hibát rögzítő jegyzőkönyv felvételére köteles.
10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az időjárási körülmények miatt a belterületi utak sármentes
állapotának fenntartása érdekében esős napokon a Működtető a beszállítást felfüggesztheti. Az értesítést
követően elindított gépjárműveket azonban a Működtető még köteles beengedni és a beszállítást fogadni.
Kaposmérő, 2017. 10. 02.

Inert-Inwest Kft.

