Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace,
Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín
Veřejná zakázka Zesílení stropních desek ve východní části přístavby
Beskydského divadla, vč. souvisejících stavebních úprav
Způsob zadání
Veřejná
zakázka
vypsaná
formou
zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájená
uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
dne 21.01.2021
Zadavatel

Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona
1. Označení zadavatele
Beskydské divadlo Nový Jičín, příspěvková organizace
Divadelní 873/5
741 01 Nový Jičín
IČO: 00096334
DIČ: CZ00096334
zastoupeno Mgr. Pavlem Bártkem – ředitelem divadla
2. Předmět VZ, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Realizace zesílení stropních desek nad 2., 3. a 4. NP ve východní části přístavby
Beskydského divadla je navržena soustavou dodatečně předpínaných lan.
Pro provedení zesílení je nutno provést vybourání všech vnitřních nenosných
konstrukcí východní přístavby, dále se vybourají veškeré zařizovací předměty
a instalace pod stropem 2., 3. a 4. NP. Pro ocelová lana se vybourají nejdříve
potřebné prostupy. Ve 3. a 4. NP se vybourají podlahy po úroveň stropních desek,
včetně stávajících omítek stropů (i nad 2. NP). Po provedení dodatečného zesílení
budou vybudovány nové příčky ve 3. NP a 4. NP budou montované, sádrokartonové
s kovovým roštem a zvukovou izolací, včetně doplňků pro zavěšení zařizovacích
předmětů. Nové příčky budou dvojité, některé s požární odolností. Pro ochranu
předpjatých lan ve 2., 3., a 4. NP jsou navrženy plošné protipožární roštové podhledy
Ve 3. a 4. NP se před okny zvyšuje podhled do výšky 150 mm nad překlady oken,
s ohledem na kolizi výšky oken a nutné výšky podhledu. Projekt dále řeší
novou zdravotně technickou instalaci v demolovaných zděných příčkách
s ponecháním rozvodů v nosných stěnách přístavby, dále řeší výměnu sanitárního
zařízení. Vzduchotechnické zařízení ve 2. NP, v místnostech malé scény bude
demontováno před instalací napínacích lan a nově provedeno podle předložené
projektové dokumentace. Nové vzduchotechnické rozvody v 2. NP budou montovány
až po provedení divadelní techniky a jejího zaměření. K chlazení prostor 3. a 4. NP
jsou navrženy klimatizace. Vytápění východní přístavby je řešeno v 3. NP
teplovodním vytápěním z plynové kotelny divadla radiátory osazenými před vysokými
skleněnými okny. Ve 4. NP (služební byt) je zajištěno teplovodní vytápění z vlastního
nového plynového kondenzačního kotle. Z důvodu nutného provedení protipožárních
sádrokartonových podhledů pod nosnými stropními deskami 2., 3., 4. NP a střechy je
navržena kompletní demontáž silnoproudé elektrotechniky a po realizaci zesílení
stropních desek montáž nových rozvodů.

K zajištění elektrotechnické komunikace po dobu výstavby bude zařízení přemístěno
do prostoru šaten 3. NP, podle požadavku uživatele BD, kde budou veškerá tato
instalována jako funkční. Toto zařízení bude opětně vráceno do rekonstruovaných
prostor. Dále bude provedena elektronická požární signalizace. V rámci stavebních
úprav musí být v potřebném rozsahu demontována divadelní technika v 1. NP a 2.
NP jeviště malé scény a velké scény na straně přilehlé k východní části přístavby BD.
Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou
společností ETMING s.r.o., se sídlem Kabelíkova 5, Přerov 750 02, IČO 47669322,
ČKA 00 003, v květnu 2020, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový
Jičín dne 21. 5. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/45327/2020/Pon a oceněným soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1
Smlouvy o dílo a přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Podrobnosti specifikace předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v textové části
zadávací dokumentace, návrhu Smlouvy o dílo, projektové dokumentaci. Všechny
tyto dokumenty byly uveřejněny na profilu zadavatele.
Nabídková cena sjednaná ve smlouvě činí 14.388.088,88 Kč bez DPH, tj.
17.409.587,54 Kč vč. DPH.
Zadavatel použil zjednodušené podlimitní řízení.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název ELSPET s.r.o.
Sídlo
Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
63489996
DIČ
CZ63489996
Nabídka č. 2
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČ
DIČ

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
47679620
CZ47679620

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.
5. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně jejího
odůvodnění
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název ELSPET s.r.o.
Sídlo
Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Právní forma
společnost s ručením omezeným
IČO
63489996
DIČ
CZ63489996

Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové
ceny (100%). Jako nejvýhodnější nabídka byla hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
6. Označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi
Poddodavatel 1
Obchodní firma nebo název Ing. David Doležel
Sídlo
Středová 4600, 76005 Zlín
Právní forma
fyzická osoba
IČO
04223233
Poddodavatel 2
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Křižíkova 1566/19, 61200 Brno – Královo Pole
společnost s ručením omezeným
26944022
CZ26944022

Poddodavatel 3
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

TS technik s.r.o.
č.p. 328, 66457 Měnín
společnost s ručením omezeným
26946971
CZ26946971

Poddodavatel 4
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČO
DIČ

Film real s.r.o.
Filmová 174, Kudlov, 76001 Zlín
společnost s ručením omezeným
26274159
CZ26274159

K naplnění ustanovení § 217 odst. 2 písm. g až n) zákona stranou zadavatele
nedošlo, proto je do této zprávy neuvádí.
Digitálně podepsal Mgr. Pavel Bártek
V Novém Jičíně dne 25.03.2021

Mgr. Pavel
Bártek
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