Príloha č.1 – Špecifikácia projektových prác

„Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne- projektová dokumentácia“ – projektová
dokumentácia
ROZSAH PROJEKTU: − Projekt rieši návrh modernizácie stavebno-technického vybavenia
vnútorných priestorov dielní Projektová dokumentácia na stavebné povolenie v úrovni na
realizáciu stavby
̶
Stavebnotechnické zameranie existujúcich priestorov a konštrukcii
̶
Návrh riešenia nových povrchov podláh a stien
̶
Návrh modernizácie šatní, sociálnych zariadení - zmena dispozície
̶
Návrh novej vzduchotechniky v určených priestoroch
̶
Návrh rozvodov stlačeného vzduchu
̶
Návrh nového vykurovacieho systému, vrátane zmeny dispozície
súčasnej kotolne
̶
Návrh novej elektroinštalácie
̶
Posúdenie požiarnej ochrany stavby
̶
Rozpočet po jednotlivých položkách + Výkaz výmer pre výberové
konanie na zhotoviteľa
̶
Vyhotovenie 7 ks paré projektu + 3 ks zapisovateľné médium CD
̶
Zabezpečenie vydania stavebného povolenia

OBSAH PROJEKTU: A - Sprievodná správa
B - Súhrnná technická správa
C - Situácia
D - Dokumentácia stavebných objektov:
1. Architektonické a stavebné riešenie
2. Statika
3. Vzduchotechnika
4. Rozvody stlačeného vzduchu
5. Elektroinštalácia
6. Vykurovanie
E - Rozpočet po jednotlivých položkách + Výkaz výmer
F – Stavebné povolenie

ZOZNAM ÚPRAV PODĽA MIESTNOSTÍ:
1.101 PLYNOVÁ KOTOLŇA
- rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt dielni
- zmena dispozície
1.102 PLYNOMERŇA
- bez zásahu
2.101 OPRAV. DIELŇA
- nová ELI, VZT, odvod spalín, vykurovanie a chladenie
- nový nožnicový zdvihák vozidiel, ostatné vybavenie

2.102 SKLAD (olejov)
2.103 SKLAD
3.101 SKLADNÍK

- bez zásahu
- nový kompresor na stlačený vzduch + rozvody
- vytvoriť zádverie

3.102 SKLAD SÚČIASTOK

-zmena na elektro opravárenskú dielňu
- nový otvor pre garážové vráta vjazd cez SZ fasádu (š-3,6 m;
v-3,7 m)
3.103 DIELŇA OPRÁV
- nové servisné jamy s príslušenstvom
- nová ELI, VZT, odvod spalín
- oddelenie od skladu priečkou
3.104 CHODBA
- nový strop nad chodbou
3.105 KOVOOBRÁVACIA DIELŇA - účel ponechaný, doplnené stroje, ponechať exist. základy
pre stroje
3.106 ELEKTROROZVODŇA
- modernizácia rozvádzačov
3.107 UMYVÁREŇ
- modernizácia – dispozícia, obklady, podlahy, ZTI, ELI
3.108 SPRCHY
- //3.109 PISOÁRE
- //3.110 WC
- //3.111 DENNÁ MIESTNOSŤ
- modernizácia
3.112 ŠATŇA
- modernizácia
3.113 DIELŇA OPRÁV
- zrušiť servisnú jamu
3.114 CHODBA
- modernizácia, úprava dispozície, sprcha, WC, umývadlo
3.115 SKLAD CHEM. PR.
- //3.116 SKLAD ŽIERAVÍN
- //3.117 SKLAD AUTOBATÉRIÍ
- //3.118 VODOVOD
- bez zásahu

Nedisponujeme žiadnou ani pôvodnou technickou dokumentáciou objektov
ktorých sa špecifikácia projektových prác týka.

