ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци получени от дейността
на институциите работещи в сградата на Съдебната палата – София.

Кандидатите трябва да отговарят на минимум на следните изисквания:
1. Да притежават разрешително за събиране и транспортиране на отпадъци
издадено от Министерство на околната среда по реда на Закона за управление
на отпадъците.
1.1.

Разрешителното за дейността на кандидата трябва да съдържа най
малко кодовете за следните видове отпадъци: 20 01 01, 20 01 02, 20
01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 17, 20 01 21, 20 01 25, 20 01 28, 20 01
29, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01
37, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 03 01, 20 03 02, 20 03
03, 20 03 07, 20 03 99.

1.2.

Да има най-малко два и повече договора за извършване на същата
услуга към дата на сключване на договора.

2. Да имат най-малко два специализирани автомобила за превоз на закрити и
открити контейнери за ТБО и строителни такива.
2.1.

Автомобилите на кандидата следва да са вписани регистрационния
документ издаден му по чл.35 от Закона за управление на
отпадъците.

2.2.

Общия габарит на „товарен автомобил и контейнер” трябва да е с
възможност да мине през проход със светъл отвор с размери
височина - 3 000 мм. и ширина - 2 800 мм.

3. Тип на контейнерите:
3.1.

Метални покрити за превоз на ТБО с вместимост от 4,00 куб.м.

3.2.

Кандидата да може да предложи при искане от възложителя открит
метален контейнер с обем от 5 куб.м.

4. Извозването на отпадъците ще се извършва най-малко пет пъти в седмицата,
като за целта се издават и подписва необходимата товарителница.
5. Образуваният допълнителен обем от ТБО се извозва от обекта Съдебна палата
с втори закрит контейнер за ТБО не по-късно от двадесет и четири часа, след
изпълване на целия обем на контейнера.

Изготвил : ………………………
/ Сашо Христов /
Съгласувал:……………………….
/ инж. Ал.Димитров /

