VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 3
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

IČO

05800226

Adresa sídla

Mučednická 1125/31, 616 00 Brno

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Dušan Navrátil, ředitel

Identifikační údaje soutěže o návrh
Název soutěže o návrh

ČERNÁ POLE

Profil zadavatele

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

Zadavatel výše uvedené architektonické soutěže o návrh dne 2. 5. 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:
Dobrý den, prosím o upřesnění kapacity modulárního sálu. V programu na str. 23 je uvedena kapacita
25 členů, v excel tabulce 150 účastníků.
Odpověď č. 1:
V indikativním stavebním programu je uvedena kapacita modulárního sálu 150. V zadání je toto dále
vysvětleno v kapitole 2.2.8. Modulární sál / kybernetický polygon na s. 23: „[…] 100 až 150 lidí, což je
(uvedeno v tabulce) počet cvičících členů všech týmů a přihlížejících.“
In the indicative building program there is stated the capacity of a modular hall as 150. In the brief,
this is explained in the chapter 2.2.8. Modular Hall / Cyber Polygon on p. 23: “[…] 100 to 150 people,
which is (in the table) the number of training members of all teams and onlookers.”
Dotaz č. 2:
Miestnosť č. 2.2.0.3 kuchyňka s denní místností - uvedený počet miestností 6x pre skupinu 2.2 - nemá
byť správne 1x miestnosť pre 6 osôb?
Odpověď č. 2:
Ne, nemá. Položka 2.2.0.3 je správně.
The item 2.2.0.3 in the indicative building program is correct.
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Dotaz č. 3.:
Overenie registrácie
- pre registráciu na NEN zo Slovenska sme použili digitálny podpis pre právnickú organizáciu - môžete
nám prosím vydať potvrdenie, že sme zaregistrovaní v súťaži správne a korektne?
Odpověď č. 3:
Ohledně správnosti registrace v NEN, prosím, kontaktujte jejich ServiceDesk. Kontakt je uveden na
domovské stránce NEN.
Regarding the success of your registration in NEN, please, contact their ServiceDesk. The contact is
stated on the NEN homepage.

V Praze dne 6. 5. 2019

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Alena
Holásková
Alena
Datum: 2019.05.06
Holásková 09:09:02 +02'00'

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