СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (КОНСУЛТАНТ) УДОСТОВЕРЕНИЕ N: РК-0311 / 15.10.2014г ДНСК

гр.София 1233, СО р-н “Сердика”, ул.”Люти брод” N:3, ет.1, тел.:(+3592) 981-36-55, факс:(+359 2) 987-49-94, GSM: 0888/45-41-40, E-mail: multiplex@abv.bg, E-mail: nadzor@multiplexbg.com

ОБЕКТ:

Изграждане на обединен дежурен център и основен ремонт за въвеждане

на мерките за енергийна ефективноств сградата на СДВР, ул. Антим I № 5.
ПОДОБЕКТ:

ОБЕДИНЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР

ФАЗА :

РАБОТЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична дирекция на вътрешните работи

ЧАСТ :

АРХИТЕКТУРА

Проектант:..................................
(арх. Снежана Танушева)
Съгласували:
част „Конструкции“ ...............
/инж. Тодор Татарлиев/

част „ПБЗ“ ...............
/инж. Иван Кръстев/

част „Електро“
...............
/инж. Ваня Туртанска/

част „В и К“ ...............
/инж. Стефанка Иванова/

част „ОВ“

...............
/инж. Антоанета Попова/

част „ПУСО“ ...............
/инж. Иван Кръстев /

част „ПБ“

...............
/инж. Янко Янков/
Управител:..................................
(инж. Кънчо Паскалев)

Възложител:..................................
(
)
.01.2017г , гр.София
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СЪДЪРЖАНИЕ:

Челен лист
Удостоверение за ППП
Обяснителна записка
Спесификация врати
Количествена сметка
Чертежи:
1 ОДЦ – разпределение

М 1: 100

2 РАБОТНА ЗАЛА – обзавеждане, нови стени

М 1: 100

3 РАБОТНА ЗАЛА – план настилки

М 1: 100

3 РАБОТНА ЗАЛА – план окачен таван

М 1: 100
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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Проектът е изготвен на базата на задание за проектиране и представени от
Възложителя : технически паспорт и обследване за енергийна ефективност; схема за
разположението на помещения и работните места.
1.СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЯ
Обединен дежурен център/ОДЦ/ ще се разположи в сградата на СДВР на вторият етаж
от Крило № 3. Комун. възел № 3 до Крило № 4. Комун. възел № 4.
1. РАБОТНА ЗАЛА
За да се осигури оптималното функциониране на центъра Вътрешното пространство
между оси В и И ще се преустрои. Съществуващите облицовки – ламперия по стени, окачен
таван, съществуващите подови настилки ще се демонтират. Преградни стени между оси В и И
ще се премахнат. Обособява се общо помещение – РАБОТНА ЗАЛА НА ОДЦ с площ от
407,06 м2. Част от работните места в залата ще се отделят в самостоятелни помещения
/кабини/ – зона радисти. Изграждането на обособените места ще се извърши от система леки
щендерни прегради от на височина 90 см от кота готов под и стъклени шумоизолационни
прегради над тази височина. Общият брой на работните места в залата е 32, като за всяко
място са предвидени: два броя телефонни чифта и два броя компютърни точки към всяко
място. Към работна зала се предвижда изграждане на помещение за заседание на
ситуационен център/ заседателна зала/. Предвидено е ограждащите стени на залата да се
изпълнят от система стъклени преградни стени. Заседателната зала е на две нива, като в
единият и край е обособено работно място.
В помещение РАБОТНА ЗАЛА се предвижда изграждане на повдигнат под . Двойният
под е с височина 20 см., плочи са с дебелина 38 mm (без покритието), изработени са от силно
пресовани дървесни частици. От долната страна на плочата е залепено алуминиево фолио, а от
горната (лицевата страна) – антистатично PVC с дебелина 2 mm. Плочи са негорими, клас по
реакция на огън С FL_S1.
В помещение РАБОТНА ЗАЛА се предвижда монтаж на растерен окачен таван пана за
окачване с размери 60x60 см. , реакция на огън - клас А2, негорими.
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2. КОРИДОРИ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ.
За всички коридори в ОДЦ се предвижда : демонтаж на съществуващият окачен таван;
демонтаж на ламперия по стени/ където има такава/, демонтаж на съществуващо подово
покритие/ мраморни плочи/. Предвидено по подове да се положи нова настилка от
гранитогрес, латексово покритие на стените и монтаж на растерен окачен таван.
За всички обслужващи и технически помещения се предвижда подмяна на настилка с
плочи от гранитогрес, боядистване на стени и тавани с латекс.
3. РАБОТНИ СТАИ И КАБИНЕТИ.
Съществуваща настилка в работните кабинети е паркет. Същата ще бъде запазена. При
необходимост ще се извърши пренареждане, циклене и лакиране. За тавани и стени е
предвидено боядисване с латекс. Нови преградни стени в помещения ще се изпълнят от
единична метална конструкция от метални профили с двуслойна облицовка.
4. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ.
Във всички преддверия, тоалетни, душове се предвижда : подови настилки – теракотни
плочки; стени – облицовка от фаянс, таван – боядисване с латекс. Нови преградни стени - тип
щендерни ще се изпълнят с общивка от влагоустойчив гипсокатрон.

Всички врати в ОДЦ ще се подмянят. Предвидено е доставка и монтаж на нови
интериорни врати от МДФ плоскости за всички работни кабинети. В РАБОТНА ЗАЛА и
коридори се предвижда монтаж на алуминиева дограма. При стълбищни клетки ще се
монтират нови, димоуплътнени врати. Към помещение на ел.табло ще се монтира метална
врата EI 60.

Съставил:
/арх.Снежана Танушева/
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