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Додаток 1 

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

 

Код ДК 021:2015: 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними 

відходами 

 
Обґрунтування проведення закупівлі 

Медичні  відходи є одними із найнебезпечніших: вони містять патогенні мікроорганізми та токсичні речовини, які  можуть   призводити  до 

прямого чи опосередкованого забруднення середовища  та стати  причиною інфекційних і неінфекційних хвороб. На сьогодні у сфері утилізації 

медичних відходів  діє наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2015 № 325, яким  затверджені  Державні  санітарно-протиепідемічні 

 правила і норми щодо поводження з медичними відходами. 

Ці Правила встановлюють загальні вимоги до поводження з медичними відходами в закладах охорони здоров’я з метою попередження їх 

негативного впливу на життя, здоров’я населення та довкілля і визначають порядок збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення 

(перероблення), утилізації, видалення, знезараження, захоронення та їх знищення. 

Правила поширюються на усі заклади незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, у тому числі фізичних осіб – 

підприємців, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (крім підприємств з 

виробництва фармацевтичної продукції та медичних відходів, що утворюються у побуті). 

Медичні відходи  поділено на категорії: A – епідемічно безпечні; B – епідемічно небезпечні; C – токсикологічно небезпечні; D – радіологічно 

небезпечні. 

Для дотримання санітарно-гігієнічних норм та виконання Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2015 № 325 «Про 

затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» необхідно забезпечити Центр 

послугами з утилізації медичних відходів за наступними показниками: 

 

 

№ 
Найменування 

Од. виміру: 

контейнер 
Кількість 

1.  Послуги у сфері поводження з медичними 

відходами категорії «В» 
шт. 825 

 

 

 

 



Вимоги до предмету закупівлі: 

Утилізація та/або видалення медичних відходів і виробів медичного призначення проводиться на підставі Закону України «Про відходи», з метою 

обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини. 

Збирання медичних відходів повинно здійснюватись в одноразові  стійкі до проколу контейнери. Виконавець надає пакувальну тару у достатній 

кількості для кожного відокремленого підрозділу, а саме: тверді, що не проколюються контейнери, в комплекті з сертифікованими пакетами, 

призначеними для збирання, перевезення та подальшої утилізації медичних відходів, стійкі до пошкоджень, які мають маркування «Особливо 

небезпечні». Вимоги до контейнера: 

1. Контейнер має бути місткістю до 30 літрів об’ємом і витримувати навантаження до 15 кг  

2. На контейнері має бути напис щодо його вмісту (медичні відходи категорії «В» або аналогічним змістом) 

3. На контейнері має бути пояснювальний застережний напис щодо його вмісту та наочна інформація по його застосуванню. 

4. Контейнер повинен бути призначеним для утилізації медичних відходів з наданням копії висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи. 

5. Пластикові пакети для контейнера мають бути призначеними для збирання медичних відходів категорії «В» з відповідним маркуванням на 

пакеті. Учасник повинен надати фото підтвердження 

6.  Пластикові пакети для контейнера повинні мати (або окремо додаватися до них) фіксатори, «зашморг», «стяжку»  для швидкої герметизації 

пакету. Використовувати клейку стрічку типу «скотч» не прийнятно. 

 

Загальні вимоги: 

   Учасник у складі своєї цінової пропозиції, до моменту початку аукціону, повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні 

документи: 

1. Контактні дані Учасника із зазначенням реквізитів: назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштова адреса, телефони, електронна пошта, 

відомості про уповноважену на підписання пропозиції та договору особу, відомості про контактну особу – ПІБ, телефон; 

2. Копія витягу з ЄДРПОУ з даними, актуальними на дату подання пропозиції; 

3. Документи, що підтверджують правомочність представника (представників) учасника підписувати договір ,цінову пропозицію, за 

результатами проведення закупівлі: (копія виписки з протоколу засновників (у разі наявності), копія наказу про призначення (у разі ненадання копії 

виписки з протоколу засновників), або довіреність, інший документ. 

4. Статут підприємства чи витяг зі Статуту щодо його юридичного статусу, місцезнаходження, видів діяльності та місцезнаходження, органів 

управління підприємства, завірену належним чином повноважною особою. 

5. Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у сфері поводження з небезпечними 

відходами;  

6. Копії посвідчень або сертифікатів працівників про навчання та перевірку знань: на право виконання робіт підвищеної небезпеки; з питань 

охорони праці,  та сертифікатів про професійну підготовку щодо поводження з небезпечними відходами; 



7. Довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору в довільній формі з зазначенням номеру, 

дати договору,  предмету договору, назви контрагенту з адресою та  контактними даними (для  документального підтвердження надати копію 

зазначеного в довідці договору (-ів) з актом (-ами) виконаних послуг в повному обсязі або відгуком від замовника);  

8. Наявність Ліцензії Міністерства екології та природніх ресурсів України на поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізація  та/або видалення) (надати копію Ліцензії або наказу про видачу ліцензії); 

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

небезпечних відходів, надати копію ліцензії (витягу). 

10. Висновок СЕС експертизи об`єктом експертизи якого  є документи, щодо діяльності у сфері з поводження з небезпечними відходами; 

11. Постачальник повинен мати сертифіковану систему екологічного менеджменту, що підтверджується сертифікатом відповідності ISO 

14001:2015.  

Сертифікат повинен бути виданий органом з сертифікації, який є членом мережі IQNet та має сертифікат акредитації від органу з акредитації, який є 

членом IAF, на право сертифікації за кодом IAF/EA 24 «Переробка відходів». 

12. Довідку про наявність відповідного сертифікованого обладнання для утилізації та/або видалення небезпечних відходів  з підтверджуючими 

документами; 

13. Довідку про наявність спецтранспорту (власного або орендованого, або взятого в кредит чи в лізинг) для перевезення небезпечних відходів з 

підтверджуючими документами (у разі оренди/кредиту/лізингу спецтранспорту надати завірену копію договору оренди/кредиту/лізингу): техпаспорт 

на спецтранспорт для перевезення небезпечних відходів;  

14. Свідоцтво про підготовку водія небезпечних вантажів (надати копію),  

15. Свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів; 

16. Підтвердження технічних та якісних вимог до предмету закупівлі; 

17. Інформацію про дотримання природоохоронних заходів та санітарно-гігієнічних вимог при наданні послуг. 

Відсутність вищеназваних документів  в складі наданої пропозиції є підставою для дискваліфікації Учасника, незалежно від ціни його пропозиції на 

момент закінчення Аукціону. 

 

Учасник повинен надати: 

Інформацію в довільній формі про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки 

Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської 

Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/ 

або не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за 

винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. 

 



Учасник, місце реєстрації або місце проживання  якого -  на тимчасово окупованих територіях, надає довідку в довільній формі про зміну місця 

здійснення діяльності / адреси на підконтрольну територію, а також надає документальне підтвердження такої зміни (договір оренди, довідка ВПО, 

інформація про зміну податкової адреси тощо).  

 

Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація 

Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та 

здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. 

 


