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ČERNÁ POLE

Profil zadavatele

https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Zadavatel výše uvedené architektonické soutěže o návrh dne 17. 4. 2019 a dále dne 23. 4. 2019 obdržel
žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek soutěže o návrh. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto
dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného znění žádosti.
Dotaz č. 1:
V excelové tabulce stavebního programu nám není jasné, jestli se počet místností a užitná plocha
násobí, jsou-li zadány současně. Například u kuchyňky s denní místností je dáno 20 m2 a 2 místnosti
– budou to tedy dvě místnosti o 20 m2? Podobně u položek, kde je dán počet pracovníků a počet
místností. Například kancelář o pěti pracovních a dvou místnostech – budou dvě místnosti po pěti
pracovnících?
Odpověď č. 1:
V tabulce P.06 (Indikativní stavební program) se počet místností a užitná plocha násobí, jsou-li zadány
současně. Například u kuchyňky s denní místností je dáno 20 m2 a 2 místnosti – půjde tedy o dvě
místnosti, z toho každá místnost o velikosti 20 m2. Dále například kancelář o pěti pracovních a dvou
místnostech – půjde o dvě místnosti, každá po pěti pracovnících.
In the .xls sheet P.06 (Indicative building program), where there are both indications of area and
number of rooms, they multiply.
Example: kitchinette, 20 m2, 2 rooms – means two kitchinettes, each of 20 m2.
Example: office for 5 workers, 2 rooms – means two offices, each for 5 people.
Dotaz č. 2:
m. č. 2.2.0.4 – technická dílna / prosím o sdělení přibližného požadavku na plochu
m. č. 2.2.2.6, . 2.2.3.5, . 2.2.5.5, . 2.2.6.5, . 2.2.7.6 – propojovací místnost / prosím o sdělení aktivit,
které se mají v místnosti odehrávat, příp. přibližný požadavek na plochu
m. č. 3. 2. 0. 4. – hlavní serverovna / prosím o sdělení přibližného požadavku na plochu hlavní
serverovny nebo alespoň rozměry a počet požadovaných systémů RACK
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m. č. 7. 5 – sociální místnosti / prosím o výčet aktivit, které se mají v sociální místnosti odehrávat,
příp. přibližný požadavek na plochu
m. č. 7. 7 – malá serverovna v každém patře / prosím o sdělení přibližného požadavku na plochu
malé serverovny nebo alespoň rozměry a počet požadovaných systémů RACK
Odpověď č. 2:
m. č. 2.2.0.4 – technická dílna / Přibližný požadavek na plochu je 15 – 16 m2.
m. č. 2.2.2.6., 2.2.3.5, . 2.2.5.5, . 2.2.6.5, . 2.2.7.6 – propojovací místnost / Blíže viz s. 22 P.01 Zadání:
„Propojovací místnost s patch panely s vývody do kanceláří a do ICS/OT serverových koutů laboratoří,
místo pro rackové panely a dostatek místa, aby se nejednalo jen o chodbu. Místnost má být
klimatizovaná a s rozebíratelnou podlahou.“ Přibližný požadavek na plochu je 15 – 16 m2.
m. č. 3. 2. 0. 4. – hlavní serverovna / Blíže viz odstavec „3.2. Odbor Informačních technologií (OIT)“ na
s. 23 P.01 Zadání. Přibližný požadavek na plochu pro jednu serverovnu je 35 m2.
m. č. 7. 5 – sociální místnosti / Sociální místnosti jsou v podstatě totožné s 7.8 Hygienické zázemí.
Jedná se o adekvátní počet záchodů, pisoárů, sprch atd.
m. č. 7. 7 – malá serverovna v každém patře / Přibližný požadavek na plochu je 6 – 7 m2.
2.2.0.4 – Technic Workshop / Approximate area requirement of this room is 15 – 16 m2.
2.2.2.6, . 2.2.3.5, . 2.2.5.5, . 2.2.6.5, . 2.2.7.6 – Connectivity room / See p. 22 of P.01 Competition Brief:
„Interconnection (connectivity) room with patch panels with outlets to offices and ICS / OT server
corners, space for rack panels and plenty of room, so that it doesn’t resemble a hallway. The room
should be air-conditioned and with a detachable floor.“ Approximate area requirement of this room is
15 – 16 m2.
3. 2. 0. 4. – Main server room / See paragraph „3.2. Department of Information Technology (OIT)“ on
p. 23 of P.01 Competition Brief. Approximate area requirement of this room is 35 m2.
7. 5 – Social rooms / Social rooms are basically similar to 7.8 Hygienic facilities. They both stand for
adequate number of toilets, urinals, showers etc.
7. 7 – Small server rooms on each floor / Approximate area requirement of this room is 6 – 7 m2.
V Praze dne 24. 4. 2019

Mgr. Alena
Holásková

Digitálně podepsal Mgr. Alena
Holásková
Datum: 2019.04.24 18:07:33 +02'00'

_____________________________________________
Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář
na základě plné moci
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