
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 

Obecně 
Jedná se o plasty vytříděné ze žlutých kontejnerů pro separovaný sběr plastových odpadů z měst a obcí.  

 
Specifikace materiálu 
přepravky • trubky • kýble • kanystry • plastové chráničky • plastové hračky • zahradní nábytek 
 

barva materiálu 
nerozlišujeme barvy tvrdých plastů (černé a světlé tvrdé plasty)  

 
materiál může obsahovat  

max. 3 % kelímkoviny (kelímky a blistry) 
 

materiál nesmí obsahovat  
měkké folie • igelitové sáčky a pytlíky • dózy od olejů • molitan • miralon • pěnový polystyren  
• vázací pásky • okenní rámy • elektroodpad (el. spotřebiče, tonery, kazety) • gumy • pryž • plasty 
z automotivu •  zdravotnický odpad • tetrapack • koberce • boty • sklo • dřevo • železo • AL plechovky • 
zeminu • stavební suť a zbytky biologického odpadu 

 
Vzorkování 
Druhy plastů, které se v předchozích dodávkách nevyskytovaly, je dodavatel povinen předem dodat ve formě 
vzorků k posouzení. 
 
Doprava a příjem materiálu  
Doprava je zajištěna dodavatelem a na náklady dodavatele, není-li dohodnuto jinak. Materiál je dodavatel 
povinen dodat nalisovaný v balíkách.  
 

Adresa pro dodání: Plastic One a.s., Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava  
 

Otevírací doba: Po–Pá  7–14 hod., případně dle domluvy se zodpovědnou osobou za logistiku 
 

Kontakt: Tomáš Polách, tel.: 602 670 464  

 
Reklamace 
Bude-li při přejímce zjištěno zjevné porušení specifikace, bude s dodavatelem zahájeno jednání o dalším 
postupu pro přehodnocení cenových podmínek. V případě hrubého porušení specifikace si odběratel 
vyhrazuje právo dodávku vrátit.  
 
Fakturace 
Podkladem pro fakturaci je potvrzená přejímka odběratelem na základě zjištěné hmotnosti a kvality dodávky. 

 
 

 

SPECIFIKACE  
A PŘEJÍMACÍ PODMÍNKY 
 
MIX TVRDÝCH PLASTŮ 
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Obecně 
Jedná se o plastové obaly PP, PE a HDPE vytříděné ze žlutých kontejnerů pro separovaný sběr plastových 
odpadů z měst a obcí.   
 
Specifikace materiálu 
Příkladem dodávky jsou např. tyto PP, PE a HDPE plasty: 
láhve od citronád • sirupů • šťáv • obaly od šamponů • pracích prášků • aviváží • čistících prostředků  
• tekutých mýdel • kbelíky • sáňkové boby • vršky od PET lahví • plastové hračky bez kovových předmětů 
• zbytky PP a PE trubek • kelímky od jogurtů • margarínu • paštik • kanystry • barely • sudy • květináče 
• přepravky atd.  

      
barva materiálu 
odebíráme tvrdé plasty všech barev vyjma černé barvy ve slisovaných balících vázané drátem (vázací 
páskou).   

      
materiál může obsahovat  

      max. 3 % tvrdých plastů černé barvy, max 30 % PP kelímkoviny (kelímky, vaničky a blistry) 
 
      materiál nesmí obsahovat 

Dodávané plasty nesmí patřit do kategorie nebezpečný odpad dle § 4 a) zákona č. 185/2001 Sb. a 
nebudou obsahovat zbytky jedovatých nebo jinak lidskému organismu škodlivých látek. 
 
Dodávka dále nebude obsahovat plasty nezpracovatelné v naší technologii, jako:  
PET (lahve a drogerie) • LDPE •  PES • PVC •  ABS •  PS • PA • PC • bakelit •  silon •  vázací pásky (ani PP) 
apod. např. měkké folie • igelitové sáčky •  duté obaly od olejů •  molitan • miralon •  pěnový polystyren  
•  vázací pásky •  PET  • drogerie a lahve •  okenní rámy •  elektroodpad (el. spotřebiče, tonery, kazety)  
•  gumy •  pryž • plasty z automotiv •  zdravotnický odpad •  tetrapak (nápojové kartony) • koberce a jiné 
textilie • boty •  sklo • dřevo • železo • Al plechovky •  zeminu • stavební suť a zbytky biologického 
odpadu •  autosedačky  
 

    Vlhkost materiálu do 5 % 
 

Doprava a příjem materiálu  
Doprava je zajištěna dodavatelem a na náklady dodavatele, není-li dohodnuto jinak. Materiál je dodavatel 
povinen dodat nalisovaný v balících.  
 

Adresa pro dodání:  Plastic One a.s., Lihovarská 1378/11, Radvanice, 716 00 Ostrava  
Otevírací doba:   Po–Pá  7–14 hod., případně dle domluvy se zodpovědnou osobou za logistiku 
Kontakt:   602 670 464  
 

Reklamace 
Bude-li při přejímce zjištěno zjevné porušení specifikace, bude s dodavatelem zahájeno jednání o dalším 
postupu pro přehodnocení cenových podmínek. V případě hrubého porušení specifikace si odběratel 
vyhrazuje právo dodávku vrátit.  
 
Fakturace 
Podkladem pro fakturaci je potvrzená přejímka odběratelem na základě zjištěné hmotnosti a kvality dodávky. 
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