Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предмет на обществената поръчка: „Изпомпване и транспортиране на инфилтратни
води от ретензионен басейн на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, с.Хаджи
Димитрово, община Тунджа, област Ямбол (квота Община Сливен), до ПСОВ - “ВиКСливен” ООД.“
2. Описание на дейностите по настоящата поръчка: Осигуряване на 1 брой цистерна с
обем не по-малко от 33 куб. м., съоръжена с оборудване за изпомпване на промишлени води
от ретензионен басейн на регионално депо за неопасни отпадъци-Ямбол и транспортиране
до пречиствателна станция за отпадни води – „Водоснабдяване и канализация - Сливен“
ООД, след дадена заявка от Възложителя.
3. Обхват на поръчката: Общата стойност на поръчката за 12 месеца е прогнозно до
36 667 лв. без ДДС или 44 000 лв. с ДДС. Услугата се заявява от Възложителя, като
превантивно действие, с цел запазване нивото на ретензионния басейн с инфилтрат от
Регионално депо - Ямбол в рамките на безопасното при обилни валежи.
4. Стартирането на изпълнението на услугата ще се извърши след датата на получаване на
заявкана адреса на електронната поща на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да осигури
максимално възможното срочно изпомпване и извозване на заявената партида.
5. Изпълнителят следва да представи:
- Регистрационен документ по чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО за транспортиране на отпадъци с
код 19 07 03 – инфилтрат от депа за отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 02 от
Наредба №2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.
- Лиценз за автомобилен превоз на товари от Министерство на транспорта.
- Договор с ПСОВ - “ВиК- Сливен” ООД.
6. Изпълнителят следва да не допуска извършването на услугата да се осъществява с
транспортно средство различно от декларираното. Да не допуска замърсяване на площадката
за изпомпване.
7. Начин на отчитане. Отчетността на извършената услуга ще се осъществява чрез
двустранно подписан протокол между Изпълнителя и определени със заповед на
Възложителя лица. Протоколът отразява количеството в тон транспортирани инфилтратни
води до ПСОВ, на база претегляне на електронна везна – пълно/празно на всички цистерни,
ползвани за изпълнение на услугата за месец отразени в подробна справка от електронната
везна, товарителници и документ издаден от пречиствателната станция.
8. Начин на заплащане: в лева/тон претеглено количество инфилтрат, без ДДС. Цената
включва цялостната услуга – изпомпване и транспортиране на изпомпеното количество
инфилтрат. Изпълнителят представя фактура, придружена с документите по т. 7.
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