Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.
na podlimitní veřejnou zakázku
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.
Název veřejné zakázky:

ČOV a kanalizace Hodonice

Identifikační údaje zadavatele
Název:

Obec Hodonice

IČ:

00512621

Sídlo:

Hodonice 18, 391 65 Bechyně

Odůvodnění oproti skutečnostem uvedeným podle § 1: BEZE ZMĚN
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné
zakázky naplněny:

Účelem navržené stavby je zajištění čištění odpadních vod obce
Hodonice v souladu s požadavky NV 229/2007 Sb.

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem díla je výstavba jednotné a splaškové kanalizační sítě
včetně veřejných částí přípojek, ČOV pro 50 EO vč. přípojky NN,
objektů hrubého předčištění vč. štěrbinové nádrže, obtokové stoky,
stabilizační nádrže, příjezdových komunikací a zpevněných ploch,
oplocení ČOV vč. terénních úprav.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné
zakázky a potřeb zadavatele:

Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění veřejného
zájmu, kterým je zajištění čištění odpadních vod pro obec
Hodonice.

Předpokládaný termín splnění veřejné
zakázky:

Vzhledem k možnostem čerpání dotačních prostředků je plnění
předmětu veřejné zakázky časově rozděleno na dvě etapy
výstavby. První etapa bude splněna do třech měsíců od předání
staveniště zhotoviteli stavby. Druhá etapa pak do čtyřech měsíců
od předání staveniště zhotoviteli stavby.
Termín předání staveniště a zahájení realizace jednotlivých etap
výstavby je podmíněn poskytnutím finančních prostředků od
poskytovatele dotace.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné
zakázky, která zadavatel zohlednil při
stanovení zadávacích podmínek:

V případě, že nebude veřejná zakázka realizována, dojde
k prodlení v realizaci veřejného zájmu, kterým je zajištění čištění
odpadních vod obce Hodonice v souladu s požadavky NV
229/2007 Sb.
V případě, že nebude veřejná zakázka realizována, budou rovněž
marně vynaloženy náklady související s přípravou této
investiční akce (náklady na PD a inž. činnost).
V rámci této veřejné zakázky zadavatel nepředpokládá vynaložení
dalších finančních prostředků.

V Českých Budějovicích dne 3. 7. 2015

Ing. Kamil
Rucký
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jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 151 zák. č. 137/2006 Sb.

