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SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY, JEJICH CHARAKTERISTIKA, DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY
150110: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Obsahuje například: Láhve
od infuzí, obaly od chemikálií, barev apod.
150202: Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami. Jedná se o čistící tkaninu znečištěnou převážně oleji či barvou.
160107: Olejový filtr. Kovové filtry do automobilů.
180101: Ostré předměty. Jehly, kompletní sety stříkačka+jehla, ostré zakončení infuzních setů, punkční jehly, jednorázové
skalpely, lahvičky od IVPL apod.
180102: Části těla a orgánů včetně krevních vaků a konzerv. Vadné šarže krví, bioptické vzorky naložené ve formaldehydu.
180103: Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.
Zdravotnický odpad s velkým podílem jednorázových plen, jednorázového papírového chirurgického oblečení. Dále obsahuje
kompletní dialyzační a ostatní odsávací vaky i s obsahem, různé hadičky, plastové infuzní sety i s infuzí, uzavřené zkumavky
s krví a močí, uzavřené misky se živnými půdami apod.
180106: Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. Pravidelně chemikálie s obsahem alkoholů, formaldehydy,
s obsahem rtuti. Dále například prošlé desinfekce apod. V případě nutnosti odstranit jiné druhy chemikálií, bude dopředu
s firmou konzultována možnost jejich odstranění – předáním seznamu chemikálií s uvedením R a S vět, případně P a H kódů
(pokud jsou známy).
180108: Nepoužitelné cytostatika. Veškerý zdravotnický odpad z onkologického oddělení včetně přípravy cytostatik.
180109: Jiná léčiva neuvedená pod kódem 180108. Prošlá léčiva včetně případně prošlých infuzí a dialyzačních roztoků.
190801: Shrabky z česlí O/N. Odvodněné shrabky z přečerpávací stanice odpadních vod.
200132: Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131. Jedná se o léky přijaté lékárnou nemocnice fyzických
osob=občanů města Zlína v rámci povinného sběru.
200108:Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
OBALY, VE KTERÝCH BUDOU ODPADY PŘEDÁVÁNY KE KONEČNÉMU ZNEŠKODNĚNÍ
150110: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Plastový pytel.
150202: Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami. Plastový pytel.
160107: Olejový filtr. Plastový pytel.
180101: Ostré předměty. Jednorázové plastové nádobky uložené v plastovém pytli.
180102: Jednorázové plastové nádoby.
180103: Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Plastové
pytle.
180106: Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky. Plastový či kovový kanystr.

1

Příloha č. 2
180108: Nepoužitelné cytostatika. Plastový pytel.
180109: Jiná léčiva neuvedená pod kódem 180108. Plastový pytel.
190801: Shrabky z česlí O/N. Plastová nádoba na jedno použití.
200132: Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131. Plastový pytel.
200108:Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Plastový sud objemu 50 litrů na šrubovací uzávěr s pojistkou,
v majetku poskytovatele služby, součástí je i hygienizace sudu. Odstranění v zařízení, které má povolení na nakládání
s odpadem živočišného původu.
ORIENTAČNÍ ČETNOSTI PŘEDÁVANÝCH ODPADŮ
150110: 6xtýdně
180101,180103: 6xtýdně
180102:1xtýdně
180106:2-3xtýdně
180108:6xtýdne
180109:1xměsíčně, návykové a psychotropní látky cca 2xročně
190801:1xtýdně
200132: 4xročně
200108: 6xtýdne
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Přistavení kontejneru pro odvoz odpadu, objem 20m3, jeho výměna 6xtýdně pondělí-sobota. Kontejner je možno vyměnit
po 13-té hodině. V době státních svátků odvoz dohodou předem. Nakládku kontejneru zajistí pracovníci KNTB. Kontejner
by měl být krytý a uzamykatelný.
Uchazeč v tabulce vyplní náklady na dopravu, položka číslo 12, KNTB si ale vyhrazuje právo tyto služby nevyužít.
5. SEZNAM DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDÁNA AŽ VYBRANÉMU UCHAZEČI Z VEŘEJNÉ SOUTĚŽE:
Vyplněné Základní popisy odpadu
Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2

