Městská část Praha 8
se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZ CE NA SLUŽBY
,,Komunální služby Praha 8 pro rok 2019"
,i
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ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON")

Název veřejné zakázky:

,,Komunální služby Praha 8 pro rok 2019"
Otevřené řízení dle § 56 zákona
Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Evidenční číslo ve VVZ:

OVZ/2018/0029
Z2018-027794

Adresa profilu zadavatele:

httr1s://ezak.Qraha8.cz/r1rofile disr1lay 2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Městská část Praha 8

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Identifikační- údaje osoby oprávněné jednat za zadavatele ve věci veřejné zakázky
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Osoba oprávněná jednat za
zadavatele ve věci veřejné
zakázky:

Mgr. Kateřina Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb

Adresa:
Kontaktní e-mail:
Telefon:

U Meteoru 6/147, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
katerina.hrazankova@nraha8.cz
+420 222 805 657

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZ KY

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
s jedním dodavatelem. Předmět plnění spočívá ve službách spojených s údržbou zeleně.
Vymezení předmětu činnosti:

1. vyprazdňování odpadkových košů, odvoz a ekologická likvidace jejich obsahu v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (seznam,
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umístění a četnost vyprazdňování odpadkových košů jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací
dokumentace);
2. úklid okolí odpadkových košů (min. 1,5 m všemi směry od koše) při každém svozu;
3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů a hlášení požadavků na výměnu poškozených
odpadkových košů do 24 hodin od zjištění poškození;
4. mytí odpadkových košů (vně i uvnitř), desinfekci a odstranění graffiti a inzerátů - četnost 2x ročně
dle požadavku zadavatele;
5. doplňování speciálních papírových (balení po 25 ks) a plastových (balení po 50 ks) sáčků na stojany
odpadkových košů k tomu určených (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace);
6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad
(VOK) a biologicky rozložitelný odpad (BIO VOK) o objemu nejméně 1 O m3 včetně ekologické

likvidace jejich obsahu v souladu se zákonem č. 185/200 l Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajištění obsluhy kontejnerů po celou dobu jejich přistavení a
úklidu okolí stanoviště kontejnerů při každém odvozu, a to vše v termínech a lokalitách stanovených
v příloze č. 3 této zadávací dokumentace - konkrétní termíny a lokality budou předem dohodnuty mezi
zadavatelem a objednatelem; předpokladem je přistavení a odvoz cca 35 VOK měsíčně a 1 O BIO VOK
měsíčně (rozloženo rovnoměrně do celého měsíce, cca 7 - 8 VOK týdně a 2 - 3 BIO VOK týdně),
celkem tedy 420 VOK a 120 BIO VOK za rok;
7. čištění volných zelených ploch, komunikací a chodníků od městského tuhého a ostatního odpadu
(včetně psích exkrementů) a jeho ekologická likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vymezení lokalit úklidu
včetně předpokládané četnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Odpadkové koše jsou plastové a kovové o průměrném objemu 50 litrů.
Obsluha odpadkovxch košů bude_prováděna vozidly typu multikára srozchodemmax.iljšůcm a_
hmotností do 1 tuny.
Zadavatel tímto výslovně upozornuje, že počet odpadkových košů či kontejnerů, četnost jejich
vyprazdňování, resp. přistavování, a četnost čištění ploch se může změnit v závislosti na potřebách
zadavatele.
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KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁ ZKY (CPV)
90512000-9 - Odvoz odpadu
90511300-5 - Sběr odpadků
90910000-9- Úklidové služby
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
90511000-2 - Sběr odpadu
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PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁ ZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za I rok plnění je 9 450 000 Kč bez DPH. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou (od 1.1.2019 do 31.12.2019).
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