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Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами 
 

 

Технічні вимоги: 

Учасник повинен завантажити через електронну систему закупівель в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні 

документи (оригінали або завірені учасником належним чином копії документів): 

1. Копія Ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України. Вид господарської діяльності: операції у сфері поводження з 

небезпечними відходами: (збирання, зберігання, утилізація, знешкодження). 

2. Копія Ліцензії Державної служби України з безпеки на транспорті (УКРТРАНСБЕЗПЕКА) на перевезення небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів. 

3. Копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (відходи 

повинні відповідати предмету закупівлі), що проводяться на об’єкті  поводження з відходами Учасника, встановленим Державним санітарним 

правилам та нормам, критеріям безпеки. 

 4. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на «Інструкцію щодо поводження з медичними відходами 

(використаними засобами індивідуального захисту, медичним одягом та іншими засобами одноразового використання) які пов’язані з 

коронавірусною хворобою (COVID -19)». 

№ 

п/п 
Найменування послуги (відходів) Одиниця виміру Кількість 

Категорія 

небезпеки 

Вид тари 

(пакет, контейнер) 

1 
Медичні відходи категорії «В», що утворились в 

результаті медичної діяльності 
кг 26 580 «В» 

пакет 

(50 л) 

2 
Медичні відходи категорії «В», що утворились в 

результаті медичної діяльності 
кг 616 «В» контейнер 10л, 20л 

3 
Медичні відходи категорії «В» (біологічні 

відходи) 
кг 2000 «В» 

пакет 

(50 л) 

4 Медичні відходи категорії «В», (ЗІЗ) кг 8 «В» Біо-бокс 



5. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  «Пакети з полімерних матеріалів для збирання медичних відходів 

(використаних засобів індивідуального захисту, медичного одягу та інших медичних засобів)». 

6. Копія Сертифікату ISO 14001:2015 для підтвердження відповідності системи екологічного менеджменту  вимогам ДСТУ ISO 14001:2015. 

7. Копія Сертифікату ISO 9001:2015 для підтвердження відповідності системи  управління якістю вимогам  ДСТУ ISO 9001:2015. 

8. Довідку про наявність відповідного  обладнання для знешкодження (спалювання) небезпечних відходів з підтверджуючими документами 

(атестат виробництва або технічний паспорт на обладнання). 

9. Довідка про наявність спецтранспорту для перевезення небезпечних відходів з підтверджуючими документами (копія свідоцтва про 

реєстрацію транспортного засобу). 

10. Довідка про наявність власного або орендованого вантажного транспорту у підприємства - Ліцензіата в кількості не менше трьох машин, з 

наданням підтверджуючих документів на вказаний транспорт (технічний паспорт, договір оренди, лізингу тощо). 

11. Копію свідоцтва про підготовку водія небезпечних вантажів; 

12. Копія свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; 

13.  Копії посвідчень   або сертифікатів працівників не менше 3-х осіб про навчання та перевірку знань: 

• з питань санітарно-протиепідеміологічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами; 

• з питань технічної експлуатації установок очистки газу (ГОУ); 

• з питань  охорони праці. 

14. Для пакування та подальшого вивезення медичних відходів Виконавцем надаються спеціальні поліетиленові пакети товщиною не менше 

130 мікрон. А також підтверджуючі документи про їх придбання та сертифікат (свідоцтво) якості. 

15. Для збирання ЗІЗ (маски, халати, рукавички) на території медичного закладу Виконавцем надаються спеціальні біо-бокси. А також 

підтверджуючі документи про їх придбання та сертифікат (свідоцтво) якості. 

16. Гарантійний лист,  що вивезення медичних відходів здійснюється щодня. 

 

Відсутність вищезазначених документів в складі наданої пропозиції є підставою для дискваліфікації Учасника, незалежно від ціни цієї 

пропозиції на момент закінчення Аукціону. 

 


