Súťažné podklady podlimitná zákazka Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba
na depozitár.
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Časť B
Podrobný opis predmetu zákazky
Otvorený depozitár“, SO 02 – 1.NP, pravá časť juh, západ. Prestavba na depozitár.
Predmetom stavebnej práce je prestavba SO 02 – 1. NP na depozitár. Cieľom stavby je vybudovanie nového,
vhodnejšieho priestoru pre účely otvoreného depozitára slúžiaceho aj pre verejnosť na 1. NP, kde sa doposiaľ
nachádzali archív a priestory administratívy.
Uvedenou prestavbou sa dosiahne premiestnenie pôvodného depozitára z nevyhovujúcich suterénnych
priestorov. Vznikne prototyp komplexného špecializovaného systému ochrany a správy múzejných zbierok,
ktorý dosahuje odborný a technologický štandard súčasnej doby.
V takomto štandarde bude aplikovaná súčasná legislatíva, múzejná metodika, nové technológie, moderné
zariadenia a praktické skúsenosti. Jadrom modernizácie je nasadenie nových metód správy zbierok a
pokročilých technológií, ktoré ich podporujú, ako aj zavedenie automatizovaného režimu využívania celého
depozitárneho systému, teda vytvorenie moderného depozitára s technológiou a zariadením vhodným na
zozbierané predmety, ktorý bude prístupný aj návštevníkom múzea.
Projektová dokumentácia zahŕňa časti:
PS 01 Prestavba časti objektu na depozitár
PS 02 Prestavba časti objektu na administratívne priestory
PS 03 Obnova strešného plášťa
Predmetom tohto verejného obstarávania je len časť - PS 01 Prestavba časti objektu na depozitár.
Členenie stavby na stavebné objekty- projektové súbory: SO.02 - 1.NP Stavebné úpravy interiéry objektu
prízemie a časť suterénu
PS 01 Prestavba časti objektu na depozitár
-

Architektúra

-

Statický posudok

-

Vzduchotechnika

-

Meranie a regulácia

-

Vykurovanie

-

Elektroinštalácie

-

Požiarna ochrana

-

Elektroinštalácie slaboprúdové systémy


Elektrický zabezpečovací systém /EZS/



Kamerový systém CCTV /KS/



Elektrická požiarna signalizácia /EPS/ + Hlasová signalizácia požiaru /HSP/



Stabilné hasiace zariadenie /SHZ/



RFID ochrana, kontrola pohybu a evidencia exponátov.

Ostatné podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer nachádza typové označenie výrobku alebo
identifikácia výrobcu, verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými
parametrami.

