




















ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА: 

1. Предмет на поръчката: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с кодове:

180102 и 180103*, за нуждите на  МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”. 

2. Техническа спецификация: Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с

прогнозни количества по кодове, съгласно предходната година: 

- 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) – прогнозно 

количество 650,00 кг; 

- 180103*  (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 19 951,00 кг. 

Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение. 

3. Изисквания:

Събирането и транспортирането на опасните отпадъци следва да се извършва по график. Брой на 

посещенията в лечебното заведение – 1 път седмично, а при необходимост при допълнителна заявка по 

телефон, факс или имейл на Изпълнителя.  Времето на реакция при извънредно повикване е до 24 часа, по 

предложение от участника. Услугата се извършва с транспорт, собствен/нает от Изпълнителя.  

Оборотните контейнери и кофи да са винаги добре измити и дезинфекцирани, сухи и окомплектовани 

с чували за автоклавиране на опасни болнични отпадъци, съгласно нормативните изисквания. 

Предаването на опасните отпадъци се извършва след попълване на идентификационните документи 

с номера от 1 до 6 с попълнени количества и с подписи и печат на представител на Възложител и 

Изпълнител. 

Участникът да притежава и да предостави за безвъзмездно ползване от Възложителя за срока на 

договора специализирани /ADR/ контейнери, от твърда пластмаса с добре затварящ се капак в комплект 

винаги с полиетиленови торби/чували отговарящи за съответния размер на съда, за разделно събиране на 

болнични отпадъци на мястото на генерирането в отделенията и звената на територията на МБАЛ ”Д-р Тота 

Венкова“ АД Габрово както следва:  

- мин. 120 бр. правоъгълни контейнера от 60 литра, 

- мин. 150 бр. контейнера от 12 литра,  

- мин. 150 бр. контейнера от 5 литра,  

- мин. 20 бр. контейнера от 1000 мл. 

Изпълнителят се задължава да подмени своевременно износените и повредени специализирани 

/ADR/ контейнери с нови, без допълнително заплащане - по собствено решение или по искане на 

възложителя. 

При констатирани липси на специализирани /ADR/ контейнери, възложителя да заплаща на 

изпълнителя липсващите единици по цени обявени в приемо-предавателния протокол и в договора, но не 

по-високи от  средната пазарна цена към датата на установяване на липсата. 

Преди сключването на договора участниците да представят писмени доказателства, относно 

стойността на предоставените специализирани контейнери за съхранение на отпадъците. 

При изтичане срока на договора или неговото прекратяване, възложителят се задължава в срок от 14 

дни след приключване или прекратяване на договора да върне предоставените от изпълнителя 

специализирани /ADR/ контейнери. 




























