ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за преработване на проект „Преустройство на съществуваща сграда в
арест и пробационна служба гр. Добрич“
І. СЪЩНОСТ НА ПРЕРАБОТКАТА
Третия етаж на сградата на този етап няма да бъде предмет на проектиране,
разработената в настоящия проект арестна част следва да се премести на първия
етаж на сградата. На първия етаж следва при необходимост в съответствие с
противопожарните изисквания да се проектира изграждането на допълнително
второ стълбище до втория етаж. На първия етаж следва да се разположат
следните помещения: КПП, Обиск и приемане на задържани, Среща с адвокат,
WC посетители, Лекарски кабинет, Зала за безконтактно свиждане, Разливно и
миялно, Баня и умивалня, 12 броя спални помещения с капацитет по 4
задържани лица всяко. На втори етаж следва да се разположат следните
помещения: Склад, Командир на отделение, Битова стая, Оръжейна, дежурна
стая, Главен надзирател, Апаратна, Стая за почивка, WC баня надзорноохранителен състав, Началник РСИН, Началник ОСИН, Конферентна зала,
Деловодство, 4броя кабинети инспектор пробация, Кабинет младши инспектор,
Стая за ПСД, WC за посетители. В прилежащия двор на сградата следва на
подходящо място в близост до входа да се разположи Каре за разходка на
открито на задържаните лица. Следва да се предвиди и ограда по контура на
имота. Във връзка с наложилите се изменения следва да се предвиди промяна по
всички части на проекта.
ІI. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
Проектната документация да осигурява всички необходими части
съобразно спецификата на обекта и да бъде изработена в обем и съдържание
достатъчни за изпълнение на строително-ремонтните дейности, с конкретни
проектни решения, видове, количества и стойности на СМР.
Инвестиционния проект да се разработи в следните части:
1. Част “Архитектурна” ;
2. Част “Строителни конструкции” ;
3. Част “ВиК”;
4. Част “Електрически инсталации”;
5. Част “Електро-слаботокови специални инсталации”;
6. Част “Отоплителни и вентилационни инсталации”;
7. Част „Пожарна безопасност“;
8. Част „План за безопасност и здраве“;
9. Част „Енергийна ефективност“;
10.Част „Управление на строителните отпадъци“;
11.Подробни Количествено-стойностни сметки – КСС
III. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА: област Добрич, община
Добрич, гр. Добрич, ул. „Калиакра“ № 54.

