Екологика България ЕООД/ECOLOGICA BULGARIA/12-ДО-1256-01 от 22.08.2014 г.

Ф 05 03

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА OБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО, НУБА и ОО)
PROTOCOL FOR RECEIVING AND DESTRUCTION OF OBSOLETE EQUIPMENT Nr. 17131 от
30.07.2019 .дата/date С ТЕГЛО/WEIGHT ________ кг./kg.
Съгласно заявка Nr.: 17131
EARN Order Nr.

от дата: 27.07.2019
dated:

Дог. Nr.
Contract Nr.

Възложител/Contractor: FERWER COMPANY
Клиент/Client: Силистра 97 ООД,

от дата:
dated:

ЕИК по ДДС/Tax Nr.: 111111111
, 1000, Силистра, Дунав бряг 1

Заявил/Sender of order:

Даниел Костов

Контактно лице/Contact:

Иван Иванов /

02 9446439

Приел/Receiver of order:
Съгласно този протокол представител на фирма Екологика България ЕООД прие за обезвреждане изброеното по- долу
бракувано оборудване, производствени и опасни отпадъци, в състояние, количество и тегло: According this protocol,
representative of ECOLOGICA BULGARIA receives the obsolete equipment, industrial and hazardous waste described below:

Nr.

Тип/категория Отпадъци

Код

Кол-во

Сер. Nr.

Общо, кг.

Nr.

Type/category waste

Code

Q-ty

Ser. Nr.

Total, kg.

1

Монитор CRT малък : 14, 15 и 17-инча (20 01 36)
рециклиране

200136

2

Мобилен компютър, лаптоп (20 01 36) рециклиране

200136

3

Климатик, външно тяло (16 02 16) рециклиране

160216

Предал/For owner of the waste:

.име/name

.дата/date

.подпис/sign

Приел/Receiver:

.име/name

.дата/date

.подпис/sign

Автомобил:

.тип

Качествен контрол/QMA:
Попълва ПК

ЧРА:

.ДК номер

.изм. км.

.име/name
.лв

ТРА.:

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРИЕМАЩАТА СТРАНА Потвърждаваме, че нито
приетите устройства, нито някой от техните компоненти ще работят
след обработка в нашето предприятие и няма да бъдат използвани за
друго, освен за преработка на ниво материали. Единственото
предназначение на излизащите фракции е за смилане, претопяване и
гранулиране. Електронните компоненти се смилат в обработващ завод,
сертифициран за обработка на електронни изделия. Съдържащите се в
тях рециклируеми материали (метали и пластмаси) биват отделени и
върнати обратно в производствения цикъл. Приетите за обезвреждане
устройства се разкомплектоват (унищожават) в едноседмичен срок от
датата на приемането им. Ние не поемаме ангажимент да съхраняваме
приетите ЕЕО като цели уреди и да проследяваме техните инвентарни/
серийни номера, освен ако това не е предмет на изричен договор.

.ра

.име шофьор
.дата/date

.ч.

ДРЕ:

.подпис/sign
.мч

.лв

DECLARATION BY THE RECEIVING PARTY We confirm that neither adopted
devices, nor any of their components will work after processing in our
recycling facility and will not be used other than for processing of
materials: metal, plastic, glass and others. The only purpose of our
materials and fractions is final treatment: milling, smelting and
granulation. Electronic components will be broken in handling plant
certified for processing of electronic waste. Recyclable materials contained
in electronic waste such as metals and plastic will be carefully separated
and returned to the production cycle of high level. Accepted for recycling
devices are dismantled (destroyed) within one week from the receiving
date. We assume no obligation to keep EEE taken as whole appliances and
track their inventory/ serial numbers, unless subject to explicit
agreement.

За Екологика България ЕООД/For ECOLOGICA BULGARIA.:
..............................................................(име и подпис/name and sign)

