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MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Oddělení komunikace

Praha  má  vítěze  tendrů  na  nakládání  s komunálním  bioodpadem  a
nebezpečným komunálním odpadem
/zpráva ze 44. jednání Rady hl. m. Prahy 11. prosince 2018/

Rada  hl.  m.  Prahy  rozhodla  o  výsledcích  výběrových  řízení  na  nakládání
s některými  složkami  komunálního  odpadu.  Vítězem  tendru  s  názvem  Sběr,
svoz  a  využití  komunálního bioodpadu  pomocí  velkoobjemových  kontejnerů
v letech  2019  –  2020  se  stala  společnost  FCC  Česká  republika  s.r.o.
s nabídkovou  cenou  16 026 576  korun  bez  DPH.  Zajištění  mobilního  sběru,
využívání a odstraňování nebezpečných a jiných složek komunálního odpadu
na území hl. m. Prahy pro roky 2019–2021 získala společnost Aquatest a.s. s
nabídkovou cenou 4 615 500 korun bez DPH. 

Společnost FCC ročně přistaví na území hlavního města Prahy 2200 kontejnerů na
bioodpad. Společnost Aquatest bude nově sbírat kromě nebezpečných chemikálií a
podobného materiálu také oleje a jedlé tuky využívané v domácnostech. 

„Úspěšné uzavření tendrů zajišťuje Praze dobrý servis pro nakládání s bioodpadem a
dalšími nebezpečnými složkami komunálního odpadu. Celkově je otázka bioodpadu
jedna z nejvíce diskutovaných a výše zmíněná výběrová řízení nám pro nadcházející
dva,  respektive  tři,  roky  dávají  prostor  soustředit  se  například  na  možnosti  jeho
efektivnějšího třídění,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček. 

Praha 12. 12. 2018

_____________________________________________________________________

Ing. Petr Hlubuček - náměstek primátora hl. m. Prahy (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu)

Do funkce zvolen 15. 11. 2018. Působnost v oblasti životního prostředí, infrastruktury, technické 
vybavenosti a bezpečnosti.

_____________________________________________________________________

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis

Vít Hofman   Mediacentrum MHMP

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy
Tel.: 778 737 868, 236 002 080
Fax: 236 007 096
E-mail: vit.hofman@praha.eu   E-mail: mediacentrum@praha.eu
Facebook: www.facebook.com/praha.eu

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1
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