Předmět poptávky:

Aktuální technické možnosti a moderní trendy při zajištění svozu komunálních
odpadů

Termín podání nabídky: 20.6.2019 do 10:00
Aktuální technická data zadavatele:
Počet sběrných míst: cca 90 míst v areálu letiště Praha/Ruzyně
Počet nádob:
cca 300 ks (240 l, 1100 l, 2500 l) – pouze částečně v majetku zadavatele
Druhy svážených odpadů/minimální četnost svozu:
15 01 01 – papírové obaly – 1x týdně
15 01 02 – plastové obaly – 1x týdně
15 01 07 – skleněné obaly – 1x 4 týdny
20 01 08 – biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven – 3x týdně
20 03 01 – směsný komunální odpad – 7x týdně
Předmětem poptávky je prezentace aktuálních technických možností a moderních trendů při zajištění
svozu komunálních odpadů, které uchazeč může poskytnout v případě zajištění této služby pro Letiště
Praha, a.s. Zadavatel na základě zjištěných informací v rámci této poptávky od jednotlivých uchazečů
následně zpracuje podmínky zadání nového výběrového řízení. Předpokládaný termín vyhlášení
výběrového řízení je ve 2. polovině 2019, uzavření nové smlouvy k 1.4.2020.
Forma zpracování prezentace. Prezentaci zpracuje uchazeč v písemné formě, ve formátu .pdf,
.ppt/.ppts případně .docx. a vloží do aplikace EZAK. V případě, že uchazeč není v aplikaci registrován,
zašle
na
kontaktní
osobu:
Kateřina
Matajzíková,
tel:
220 112 190,
email:
katerina.matajzikova@prg.aero žádost o předregistraci a poskytne následující informace: jméno
společnosti, IČO, kontaktní email. Pro vkládání dokumentů do aplikace je registrace nezbytná.
Uchazeč zpracuje prezentaci na vlastní náklady a Letiště Praha a.s. nebude za její zpracování poskytovat
žádnou odměnu.
V prezentaci uveďte např.:
Technické parametry vozového parku
Možnost realizace podzemních sběrných míst separovaného a směsného odpadu
Možnosti vážení odpadů na jednotlivých shromažďovacích místech
Signalizace naplnění nádoby, odeslání informace
Druhy shromažďovacích nádob používaných v rámci svozu
Druhy odpadů, které lze v rámci pravidelného svozu svážet
Nejvyšší možná četnost svozu u jednotlivých druhů odpadů
Podmínky poskytnutí nádob – pronájem/bezplatně/jinak
Konstrukce jednotkových cen
Možnosti zabezpečení nádob před nežádoucím zneužitím
Možnosti vymývání nádob
Způsob dalšího nakládání s odpady (vyžití/skládka/spalovna) - možnost přesného vyčíslení
podílu recyklovaných a odstraněných odpadů, včetně uvedení konkrétního způsobu
využití/odstranění
Odvoz na zavolání v případě neplánované zvýšené produkce
Technické možnosti vývozu z atypických sběrných nádob
Další informace dle vlastního uvážení
Předmětem poptávky není zjištění nabídkové ceny celkem ani jednotkové ceny pro jednotlivé
položky, žádné ceny prosím neuvádějte.

