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A)

MÉ- ëEì-L-oıkui? ts Mikey
Vymezení pln ní ve ejné Zakázky

P edm tem ve ejné Zakázky je nákup a instalace Speciálních odpadových nádob na 11lokalitách v Praze 17 - epy. Na jedné lokalit bude umíst na vždy jedna Sestava, která SeSkládá Ze dvou nádob na t íd ný Odpad [papír a plasty). Celkem se tedy bude jednato 22 ks nádob, Z čehož 11 ks nádob bude bez lisu (papír), 6 ks nádob také bez lisu (plasty) a5 ks nádob s lisem (plasty). Vnádobách musí být instalován program vč. internetovéhop ipojení, díky n muž je možné sledovat dílčí informace (Stav zapln ní, technický stav nádoby,atd.) na základ uživatelského p ístupu p es webové rozhraní.

B) Místo pln ní ve ejné zakázky

C]

- víz Seznam a mapa lokalit

Specifikace p edm tu zakázky

Odpadová nádoba bez lisu
- Odpadkový koš bez lisu určený pro sb r Specifického odpadu (papír/plasty)- uzamykatelný vstup pro odvoz odpadu
- konstrukce: Ocelový pozinkový plech
- maximální rozm ryjedné odpadové nádoby: 1300 mm (v), 700 mm (š), 700 mm (h)- objem vnit ní plastové nádoby: 1891
- otvor pro vhazování charakteru „klapka“ o maximálních rozm rech 20 x 50 cm- upevn ní nap . šrouby na pevný podklad (asfaltový povrch, dlažba atp.)

Odpadová nádoba s lisem
- odpadkový koš se solárním kompaktorem určený pro t íd ný odpad „plasty"; Solárníkompaktorje stlačovací lis pohán ný Solární energií generovanou Solárním panelem,který je nedílnou součástí tohoto komponentu
- uzamykatelný vstup pro odvoz odpadu
- konstrukce: ocelový pozinkový plech
- maximální rozm ryjedné odpadové nádoby: 1300 mm (v), 700 mm (š), 700 mm (h)- objem vnit ní plastové nádoby: 125 l
- otvor pro vhazování - „násypka“ o maximálních rozm rech 20 x 50 cm- upevn ní nap . šrouby na pevný podklad (asfaltový povrch, dlažba atp.)

Nádoby budou vybaveny následujícími součástmi: |
- podstavec, Obvodová konstrukce, vnit ní plastová nádoba na Odpady, solární panel(solární panel možno u jedné nádoby v sestav za p edpokladu propojení s druhounádobou, tj. plné funkčnosti druhé nádoby), čidlo napln nosti plastové nádobyodpadky a dále specifický program dle níže uvedeného
- na nádobách bude umíst n viditelný polep „PAPÍR“ a „PLAST“ dle charakteru Odpadu(barevné zpracování písmen - modrá papír, žlutá plast)- nádoba na t íd ný odpad „plasty“ s lisem bude navíc vybavena Solárním panelems doprovodnou baterií; kompresním (stlačovacím) lisem

Program a webové rozhraní
- každá odpadová nádoba bude opat ena zabudovaným programem, jehožprost ednictvím a prost ednictvím funkčního datového p ipojení, které dodáprodávající, budou p evád ny informace O nádobách (aktuální i historická data osbíraných odpadech, analýzy a nastavení odpadových nádob) vč. emailových hlášení;program musí být dostupný p es Webové rozhraní (PC, tablety, mobilní telefon, atd),tzn. prodávající rovn ž Zajistí uživatelský p ístup do tohoto programu- funkce programu:

o mapový podklad sumist ním nádob vč. informací O jejich aktuálním
napln ní; p ehled napln ní nádob vdaném Období (nap . Za m síc / 6



m síců); Zasílání výstrah nádob, které vyžadují okamžitou obsluhu / Servis;
p ehled Svozů; frekvence napln ní nádoby / Obsluhy

- poskytnutí licence k programu a Zajišt ní jeho aktualizace ze strany prodávajícího po

dobu 5 let

Terénní úpravy
u lokality Č. 6, 7, 8, 9, 11 nutné terénní úpravy v rozsahu (o rozm rech) jedné sestavy
- pevný podklad, který Zajistí na své náklady prodávající a Zahrne je do nabídkové

ceny, viz položka č. 5

D] Doba dodání odpadových nádob
- nejpozd ji do 12 týdnů od podpisu Smlouvy (podpis Smlouvy nejpozd ji do 7 dnů od

výzvy kupujícího)

E) Financování projektu
- projekt „Modernizace a navýšení kapacity pro Sb r t íd ných odpadů v Praze 17 -

epy", reg. č. CZ.O5.3.29/0.0/0.0/16_04-1/0003152 je spolufinancován Evropskou

unií- Fondem Soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prost edí



Seznam lokalit
Lokalita č. 1

Lokalita č. 1 PAPÍR PLASTY

Mezi
ulicí Lehotskeho a Vondroušova, u ZS G.P. F.

bez lisu s "SemPenny

Terénní úpravy NE

Lokalita č. 2

Lokalita č. 2 PAPÍR PLASTY
Ulice Španielova, p ed Základní školou lana Wericha bez lisu s lisem
Terénní úpravy NE

Lokalita č. 3
Lokalita č. 3 PAPÍR PLASTY

ldllce Žalanského pred c.p. 291/1 2b, hlavní budova bez "Su bez lisuuradu
Terénní úpravy NE

Lokalita č. 4

Lokalita č. 4 PAPÍR PLASTY
Rozhraní ulic Žufanova a Bazovského, p ed budovou . .. . . bez lisu s lisempolikliniky
Terénní úpravy NE

Lokalita č. 5

Lokalita č. s PAPÍR PLASTY
P ed ZŠ a SUŠ Laudova bez lisu s lisem
Terénní úpravy NF.

Lokalita č. 6

Lokalita č. 6 PAPÍR PLASTY
Mezi MŠ a ZŠ Laudova bez lisu bez lisu
Terénní úpravy ANO

Lokalita č. 7

Lokalita č. 7 PAPÍR PLASTY
Na pomezí ulic Španlelova a Bendova, mezi MŠ . .
Bendova a MC epíkem bez hsu bez hsu
Terénní úpravy ANO

Lokalita č. 8

Lokalita č. 8 PAPÍR PLAs'rv
Na parteru (u MČ, MC epíku, školky...) bez lisu bez lisu
Terénní úpravy ANO

Lokalita č. 9

Lokalita č. 9 PAPÍR PLASTY
Lesopark u rozhledny bez lisu s lisem
Terénní úpravy ANO

Lokalita č. 10

Lokalita č.10 PAPÍR PLASTY
P ed ZUŠ Blatiny a Normou bez lisu bez lisu
Terénní úpravy NE

Lokalita č. 11
_W' _

Lokalita č. 11
_*

PAPÍR PLASTY
Lesopark u ohništ bez lisu bez lisu
Terénní úpravy ANO
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