
Město Rožnovpod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128

756 61, Rožnov pod Radhoštěm

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE

Město Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO

00304271, (dále jen „zadavatel"), Vás tímto vyzývá
k účasti na předběžné tržní konzultaci plánované veřejné zakázky s názvem

„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm"

Předmětem veřejné zakázky je novostavba Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o
občanskou vícepodlažní stavbu o půdorysu 52x40 m (včetně převislé části střechy). Budovu tvoří tři sály
situované příčně ve třech traktech vedle sebe: 16m velký sál, 12m vnitřní atrium a 12m malý sál. Na tyto
trakty navazují na nutné doplňkové provozy v podélném směru - foyer se zázemím pro návštěvníky ve
vstupním traktu a zázemí sálů, účinkujících a zaměstnanců v zadním převýšeném traktu.

Kompozice hmoty budovy a fasád se odvíjí od funkčních a provozních celků. Poměrně nízká
dvoupodlažní hmota je v přední části zvýrazněna vykonzolovanou střechou a čtyřmi sloupy. Zadní trakt
s provazištěm a zázemím sálů je převýšen o dvě patra. Vstupní podélný trakt je celý prosklený - dům se
otevírá okolí a veřejnosti. Střední trakt se sály a zadní trakt zázemí jsou kompaktní, plné, obložené
dřevěnou fasádou.

Nosná konstrukce konferenčních sálů založena na principu dřevěné rámové stavby (sloupy/vazníky) a
panelového systému (prefabrikované stěnové panely). Stěnové prvky stavby jsou tvořeny masivními
dřevěnými panely (CLT) včetně stropních konstrukcí, přičemž pro překlenutí polí o větším rozponu jak
9,5 m bylo využito vazníků z lepeného lamelového dřeva. Prostorovou tuhost a stabilitu rámů zajišťují
ocelové táhla a ztužující stěny v podélném i příčném směru.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 203.626.000 Kč bez DPH.

Účelem tržní konzultace je formou osobního setkání seznámit potenciální dodavatele se záměrem
veřejné zakázky a projednat vybrané uvažované požadavky na zadávací podmínky.

Zadavatel uskuteční předběžnou tržní konzultaci dne 30. 1. 2020 od 13:00 hodin v zasedací místnosti
budovy Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, na adrese J. Wolkera 1144.

Kontaktní osoba: Ing. Dita Vávrová, e-mail: dita.vavrova@roznov.cz, +420 703 433 274.

V případě zájmu o účast se, prosím, přihlaste emailem kontaktní osobě, kterou je Ing. Dita Vávrová,
email: dita.vavrova(S)roznov.cz. +420 703 433 274. Z kapacitních důvodů se tržní konzultace mohou
účastnit nejvýše 2 osoby za dodavatele. Děkujeme za pochopení.

Město
“''PMRadhoSiémRožnV Rožnově pod Radhoštěm, dne 21.1. 2020

Ing. Radim Holíš
starosta


