ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ С ОБЕКТ:
ДОСТЪПНА СРЕДА В РАЙОНА НА ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ“
Уважаеми колеги,
Във връзка с предстоящото обявяване на покана за разработване на Европейски
проекти на тема „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ФАЗА 1”, финансирана по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж”,
каним всички архитекти, членове на нашия архитектурния факултет,
самостоятелно или в творчески обединения, да участват в разработването на
технически инвестиционен проект по част „Архитектурна”, който трябва да съдържа
цялостна концепция за осигуряване на достъп на хора с увреждания до сградите в
кампуса на ВСУ, за учене, почивка, спорт и забавление.
Проектът следва да представи детайлни решения за техническите средства
(асансьори, рампи и др.), оформянето на подстъпите към сградите и алеите, преустройства
на помещения, стълбищни клетки и коридори, на базата, на които да се разработи
подробна количествено - стойностна сметка.
Като част от визията на ръководството на ВСУ и на база на архитектурно конструктивни дадености на сградния фонд, организацията на учебния процес и целия
дневен цикъл на студента във ВСУ, настоящото задание поставя следните предварителни
условия:
1. Да бъдат проектирани асансьорни уредби в Ректорат блок 1 и Учебен блок 2 на ВСУ „
Любен Каравелов“;
2. Да се преустрои съществуващ асансьор в Учебен блок 6, така че той да бъде ползван от
хора с увреждания;
3. Да се осигури достъп до полунивата на Учебен блок 6, където се намират ателиетата на
архитектурния факултет, лаборатории на строителния и зала Аула, посредством
механизирани рампи подведени по рамената на стълбищната клетка или външен асаньор;
4. Да се адаптират санитарни възли за лица с увреждания в Учебен блок 2, Учебен блок 6
и Студентско общежитие - блок 3;
5. Да се проектират външни рампи и алеи, открити или покрити, с парапети и настилка
отговаряща на нормативните изисквания, за преодоляване на денивелацията на терена в
двора на ВСУ „ Л. Караверов“ и за връзка със спортните площадки и спортната зала, както
следва:
- Два броя рампи пред Ректорат, бл. 1 на запад и на юг, за връзка с паркинга и Главния
вход.
- Направа на нов вход на бл. 3 от фоайе Юг и рампа до терена за връзка с Учебен блок 6 и
двора.
- Рампа на вход Север на Учебен блок 6;
- Достъп до киносалона с вътрешна рампа;

Предложеното архитектурно решение трябва да бъде в съответствие с действащите
в страната нормативни актове и по специално с Наредба №4/2009 г. на МРРБ за
проектиране,изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.
На заинтересованите колеги незабавно ще бъдат предоставяни:
1. Архитектурно заснемане на сградите на ВСУ;
2. Геодезическо заснемане на територията на кампуса;
Молим, заинтересованите колеги, правоспособни архитекти, да представят списък на
изпълнени подобни проекти и предложение за цената на настоящето проектиране в срок до
16:00 часа на 18.02.2016 г. на еmail: hsz@abv.bg.
Постъпилите предложения ще бъдат оценявани, а изпълнителят на задачата подбран на
базата на два критерия:
1. Опит при подобно проектиране;
2. Предложена цена.
Резултатите от избора на база на горните критерии, както и списък с направените
предложения ще бъде предоставен на всички участвали колеги, на техните електронни
пощи в срок до 22.02.2016 г.
Краен срок за предаване на проектното решение с подробна количествена сметка на
заложените СМР: 14.03.2016 г.
За въпроси и коментари по това обявление, Ви молим да се обръщате към доц. д-р
инж. Христина Заякова, на еmail: hsz@abv.bg или на телефон 0887 53 21 31.

София, 12.02.16 г.

Доц. д-р инж. Р. Иванов,
Ректор на ВСУ „Л. Каравелов”

