ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет на поръчката:
„Транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“
2. Обхват на поръчката и технически изисквания към изпълнението:
2.1.Услугите, обхват на обществената поръчка се състоят в следното:
Събиране, транспортиране, обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични
отпадъци,както следва :
1. Остри инструменти, режещи с инфекциозен характер;
2. Телесни части и органи /паталогоанатомични, от родилната помощ и от
оперативните интервенции/, включително банки за кръв и кръвни продукти;
3. Използвани консумативи, замърсени с биологични материали;
4. Отпадъци,обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на
инфекции;
5. Химически вещества и препарати, състоящи се от/или съдържащи
опасни вещества;
6. Лекарствени продукти
2.2.Изисквания към изпълнението:
Изпълнението следва да се извършва при стриктно спазване на относимите
разпоредби на действащата нормативна уредба на Република България.
2.2.1. Дейностите по обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични
отпадъци да бъдат организирани и извършвани в съответствие със Закона за
лечебните заведения, Закона за здравето, Закона за управление на отпадъците,
Закона за опазване на околната среда, Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,
както и реда за водене на публични регистри и на Техническата спецификация
на Възложителя от документацията за участие.
2.2.2. Изпълнителят следва да извършва услугите, обект на поръчката по
начин, съобразен с дейността на Възложителя;
2.2.3. Организация на дейностите по обеззаразяване и обезвреждане на
опасни болнични отпадъци:
Касае се за услуга, свързана с дейността на лечебното заведение,
представляваща транспорт, обеззаразяване и обезвреждане на опасни болнични
отпадъци.
Приемането и предаването на отпадъците, обект на поръчката ще се
извършва на място, определено от Възложителя.
- Изпълнителят е длъжен да осигури, за срока на изпълнение на поръчката,
за безплатно ползване, необходимите оборотни превозими съдове/контейнери,
предназначени за разделно събиране на болнични отпадъци на мястото на

генерирането им, с добре затварящ се капак, отговарящи на изискванията на
чл.20 от Наредба № 1 от 9.02.2015 г. за изискванията към дейностите по
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните
заведения - изработени от твърд непропусклив материал, непозволяващ
пробиване, обозначени с международния символ за опасни отпадъци .
Изпълнителят е длъжен да извършва дезинфекция на контейнерите.
- Изпълнителят е длъжен да осигури, за срока на изпълнение на поръчката,
за безплатно ползване, оборотни чували за събиране на отпадъците на мястото
на генерирането им в отделенията и звената.
Чувалите да са със следните технически характеристики :
Полиетиленови чували с размери 60/90 см. и дебелина 120 микрона, цвят
жълт, с трайно отпечатан символ, обозначаващ „опасни отпадъци”.
Прогнозно количество за срока на изпълнение на договора – 9600 бр.
Чувалите ще бъдат доставяни ежемесечно по 400 бр. до 15-то число на текущия
месец, след предварително съгласуване с Главната медицинска сестра.
Изпълнителят следва да обезвреди опасния болничен отпадък, чрез
използване на приложимите методи, в съответствие с нормативните
изисквания за вида отпадък и съответното разрешение по чл.35, ал.1 от
ЗУО.
При третиране на опасните отпадъци с код 18 01 01, Изпълнителят следва
да обезвреди опасния болничен отпадък посредством комбинация от
раздробяване /чрез шредер/, автоклавиране и високочестотно/микровълново
облъчване или обеззаразяване чрез автоматизирани системи за раздробяване
и автоклавиране или чрез друг вид автоматизирана система, чиято
ефективност се поддава на контрол.
След обезвреждане на отпадъка, същия следва да се депонира от
изпълнителя на регламентирано сметище.
Транспорта и обезвреждането на опасните болнични отпадъци се извършва
минимум веднъж седмично, след предварително съгласуване с Главната
медицинска сестра по утвърден от Възложителя график.
Измерването и контролирането на количеството на постъпващите към
Изпълнителя отпадъци трябва да се извършва съгласно Наредба № 1 от 04 юни
2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри на издадените
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности .
Изпълнителят носи отговорност за изпълнение на услугата от момента на
предаване на отпадъците от страна на Възложителя.

В ситуация на епидемии,спешни случаи и кризи срока за изпълнение на
услугата е от изключително значение за опазване на живота и здравето на
пациентите и персонала на лечебното заведение.
Поради тази причина, при възникване на такива ситуации срокът на
изпълнение ще бъде извън определеният график, след уведомяване от страна на
Възложителя. В тези случаи Изпълнителят се задължава своевременно да приеме
от Възложителя и да извърши обезвреждане на болничните инфекциозни
отпадъци в най кратки срокове при спазване на всички законови изисквания .
3. Общо количество и прогнозна стойност на поръчката:

№
1

2

3

4

5

Предмет на поръчката
Остри инструменти
/с изкл. на 18 01 03*/
Телесни части и органи, вкл. банки
за кръв и кръвни продукти
/с изкл. на 18 01 03*/
Отпадъци, чието събиране и
обезвреждане е свързано със
специални изисквания с оглед
предотвратяване на инфекции
Отпадъци, чието събиране и
обезвреждане не е обект на
специални изисквания
Опаковки, съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с
опасни вещества

Код по наредба №
2/2014 за
класификация на
отпадъците

Прогнозно
количество за 24
месеца

18 01 01

8 900 кг.

18 01 02

8 800 кг.

18 01 03*

50 000 кг.

18 01 04

550 кг.

15 01 10*

400 кг.

3.1. Приблизителното прогнозно количество на опасни болнични
отпадъци за две години е 68 650 кг.
3.2. Прогнозната стойност на поръчката за две години е 157 000,00 лв.
/сто петдесет и седем хиляди лева / без включен ДДС.
4. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на влизане в сила на договор между Възложителя и избрания
изпълнител.
5. Място на изпълнение на поръчката: Площадката за временно
съхранение на болничните отпадъци на територията на „МБАЛ Д-р Иван
Селимински – Сливен” АД, на адрес: гр. Сливен, ул. „Христо Ботев” № 1.

