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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.

2.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite
podľa požiadaviek uvedených na ekvivalent v týchto súťažných podkladoch.
Účelom celkového riešenia predmetu zákazky je dodanie jednotlivých častí v rámci
predmetu zákazky : Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu
elektronizácie služieb mesta a občanov.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 188 800,10 € bez DPH, ktorá je rozdelená na 4
časti nasledovne : :

1. časť
Názov zákazky: Imisné stanice
Základné vlastnosti:
Premetom zákazky je dodanie a inštalácia 4 autonómnych imisných staníc.

Imisná stanica je zariadenie pre meranie vybraných hodnôt ovzdušia. Zariadenie musí byť
dodané vrátane montáže na pripravené stavebné konštrukcie (stĺpy verejného osvetlenia),
uvedenia do prevádzky a zaškolenia.
Zariadenie musí byť autonómne, k miestu inštalácie bude zo strany verejného obstarávateľa
zaistená iba stavebná konštrukcia a silová prípojka (230 V).
Zariadenie musí disponovať modemom pre 3G/4G prenos meraných dát.
Zariadenie musí disponovať riadne popísaným API minimálne pre
o servisné dáta,
o nastavenia periódy merania jednotlivých veličín,
o merané a prenášané dáta.
Krytie IP65, časť pre nasávanie vzduchu môže mať nižšiu hodnotu krytia, napríklad IP30.

Funkcionalita merania
Zariadenie musí vedieť merať nasledujúce veličiny:
- svetlo (intenzita osvetlenia, farebná teplota a UV index)
- teplota
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-

vlhkosť
tlak
hluk
prachové častice
oxid uhoľnatý
oxid dusičitý
oxid siričitý
ozón

Požiadavky na rozsah, presnosť merania a prevádzkové podmienky
Detekcia svetla – viditeľného žiarenia a UV žiarenia
Modul musí disponovať meraním parametrov viditeľného a UV žiarenia. Základná
charakteristika je udávaná vo veličinách: intenzita osvetlenia, farebná teplota a UV index.

Meranie teploty
Minimálny rozsah merania:
-30 až +80 °C
Presnosť merania:
± 0,5 °C
Prevádzkové podmienky:
Teplotný rozsah:
-30 až +80 °C
Rozsah tlaku:
80 až 120 kPa
Rozsah vlhkosti:
15 až 90 %RH
Životnosť:
>24 mesiacov

Meranie vlhkosti
Minimálny rozsah merania:
20 % až 90 % RH
Presnosť merania:
± 0,5 °C
Prevádzkové podmienky:
Teplotný rozsah:
-30 až +50 °C
Rozsah tlaku:
80 až 120 kPa
Rozsah vlhkosti:
15 až 90 %RH
Životnosť:
>24 mesiacov

Meranie atmosférického tlaku
Minimálny rozsah merania:
80 kPa až 120 kPa
Presnosť merania:
± 0,2 kPa
Prevádzkové podmienky:
Teplotný rozsah:
-30 až +50 °C
Rozsah tlaku:
80 až 120 kPa
Rozsah vlhkosti:
15 až 90 %RH
Životnosť:
>24 mesiacov

CO– oxid uhoľnatý
Rozsah merania:
Časová odozva (t90):
Presnosť merania:
Dlhodobá zmena citlivosti:
Prevádzkové podmienky:
Teplotný rozsah:
Rozsah tlaku:
Rozsah vlhkosti:

0 až 30 000 µg/m3
< 120 s
± 15 %
< 10% / rok
-30 až +50 °C
80 až 120 kPa
15 až 90 %RH
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Životnosť:

>24 mesiacov

NO2 – oxid dusičitý
Rozsah merania:
Časová odozva (t90):
Presnosť merania:
Dlhodobá zmena citlivosti:
Prevádzkové podmienky:
Teplotný rozsah:
Rozsah tlaku:
Rozsah vlhkosti:
Životnosť:

0 až 400 µg/m3
< 60 s
± 15 %
< -20 až -40 % / rok
-30 až +40 °C
80 až 120 kPa
15 až 85 %RH
>24 mesiacov

SO2 – oxid siričitý
Rozsah merania:
Presnosť merania:
Dlhodobá zmena citlivosti:
Prevádzkové podmienky:
Teplotný rozsah:
Rozsah tlaku:
Rozsah vlhkosti:
Životnosť:

0 až 500 µg/m3
± 15 %
< ±15 % / rok
-30 až +50 °C
80 až 120 kPa
15 až 90 %RH
>24 mesiacov:

O3 – ozón
Rozsah merania:
Časová odozva (t90):
Presnosť merania:
Dlhodobá zmena citlivosti:
Prevádzkové podmienky:
Teplotný rozsah:
Rozsah tlaku:
Rozsah vlhkosti:
Životnosť:

0 až 250 µg/m3
< 120 s
± 15 %
< -20 až -40 % / rok
-30 až +40 °C
80 až 120 kPa
15 až 90 % RH
>24 mesiacov:

Detektor prachu – PM2.5 a PM 10
Rozsah merania:
Čas odozvy:
Presnosť merania:
Prevádzkové podmienky:
Rozsah teploty:
Rozsah vlhkosti:
Životnosť:

0 až 300 μg/m3
< 20s
±15%
-10 až 50 °C
0 až 95 %RH
min. 15 000 h (kontinuálný režim)

Termín dodania – do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy

2. časť
Názov zákazky: Dodávka a inštalácia systému na RFID
identifikáciu odpadových nádob a ich váženie
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Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú dodávku tovarov a služieb inštalácie zariadení na 4
zvozové vozidlá odpadu. Cieľom je poskytnutie integrovaného systémového riešenia na
automatizovanú identifikáciu zberných nádob a kontajnerov pomocou RFID technológie a
váženie naložených zberných nádob a kontajnerov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby
dodávateľ predspracované informácie z jednotlivých identifikácií a vážení, vážny lístok zasielal cez komunikačné rozhranie RS485 do spracujúcej/vyhodnocovacej jednotky,
umiestnenej na vozidle.

Požiadavky na predmet zákazky:
1. Dodávka komponentov pre RFID identifikáciu na každé zo 4 zberových vozidiel:
• 2x čítačky (antény) pre zberné nádoby (120l)
• 1x čítačka (anténa) na kontajnery (1100l)
• vyhodnocovacia jednotka (počet podľa potreby použitého riešenia)
• inštalačné príslušenstvo
Čítačky/antény rozpoznajú nádoby a kontajnery označené RFID štítkom z
požadovanej vzdialenosti. Súčasťou budú ďalšie tovary, služby a práce napr. obslužný SW
pre zariadenia, ak je potrebný; inštalácia; nastavenia a uvedenie do prevádzky
2. Dodávka systému váženia zberných nádob a kontajnerov - certifikované ako obchodné
meradlo inštalované na každé zo 4 zberových vozidiel:
• vážiaci systém s nosnosťou zbernej nádoby (120 l) min. 150 kg a nosnosťou
zberového kontajnera (1100 l) min. 500kg, s presnosťou váženia triedy Y(b)
• ďalšie potrebné snímače na vozidlo, ak sú potrebné
• inštalačné príslušenstvo
Váhy odvážia nádobu/kontajner pred vysýpaním a hodnota sa zaznamená k príslušnej
identifikácii RFID na nádobe / kontajneri do vyhodnocovacej jednotky. Súčasťou budú
ďalšie tovary, služby a práce napr. obslužný SW pre zariadenia, ak je potrebný; inštalácia;
nastavenia ; kalibrácia; overenie certifikácie a uvedenie do prevádzky.
3. Dodávka a montáž samotných RFID na zberné nádoby / kontajnery
• dodávka a montáž 3800 x RFID tag s QR kódom na zberné nádoby (120 l) na IBV
• dodávka a montáž 580 x RFID tag s QR kódom na zberné kontajnery (1 100 l) na
KVB
Súčasťou dodávky bude aj súčinnosť pri integrácii a uvádzaní komplexného systému do
prevádzky a školenie vybraných osôb spolu v objeme min. 4 MD. Týmto má byť
zabezpečenie potrebných expertov na riešenie koordinácie a prípadných problémov pri
integrácii a uvádzaní do prevádzky.
4. Podrobný opis predmetu požadovaných služieb:
Východiskový stav a opis zámeru obstarávateľa v širšom kontexte:
Verejný obstarávateľ vlastní min. 4 ks špecializovaných zberných automobilov na zvoz
odpadu - typ Mercedes-Benz Arocs 2632 s nadstavbou FAUN Rotopress 22m2, nadstavby
nemajú predprípravu na inštaláciu vážnych systémov. Požadovaný systém pozostávajúci
z váh, spracujúcej / vyhodnocovacej jednotky a RFID čítačky, je potrebné umiestniť na
zberné vozidlo s nadstavbou typu Rotopress aby dokázal vážiť každú vysýpanú nádobu,
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kontajner a naváženú hodnotu správne priradiť k identifikácii na RFID čípe nádoby /
kontajnera.
Zvoz sa realizuje z 3680 závozových nádob (120l) v častiach individuálnej bytovej výstavby
(IBV) a 560 stojiskových kontajnerov (660 l – 1 100 l) v častiach komplexnej bytovej
výstavby pri bytových domoch (KVB).
Európska legislatíva smeruje k množstvovému zberu. Verejný obstarávateľ chce v rámci
objektívneho merania odvezeného množstva zaviesť v tejto súvislosti komplexné riešenie
identifikácie, váženia a spracovania individualizovaných údajov o zvoze do vyúčtovania
voči konkrétnemu producentovi odpadu. Verejný obstarávateľ plánuje zároveň vytvorenie
privátnej zóny občana, kde bude umožnené každému registrovanému občanovi si vo svojej
zóne prehliadať štatistiku svojho vývozu odpadu za obdobia a tak prípadne meniť svoje
správanie a triedenie odpadov a osobne pomôcť k riešeniam produkcie triedenia a likvidácie
odpadu (Privátna zóna nie je obsahom tohto verejného obstarávania).
Verejný obstarávateľ plánuje, aby zber a následná́ preprava (odvoz) odpadu bol realizovaný
zberovými vozidlami, ktoré disponujú automatizovaným väziacim systémom umožňujúcim
odvážiť skutočnú hmotnosť každej zbernej nádoby na odpad individuálne pri každom zdvihu
a vývoze samostatne v rámci katastrálneho územia verejného obstarávateľa. Ďalej verejný
obstarávateľ plánuje, aby zber a preprava (odvoz) bol realizovaný takým spôsobom, ktorý
umožňuje plne automatizované sledovanie zberu odpadu a evidencie hmotnosti zberných
nádob s odpadom bez zásahu obsluhy formou snímania elektronických RFID čipov na
zberných nádobách, ktoré́ sú vysypávané do zberného vozidla. Nádoby budú označené
elektronickými čipmi typu RFID s využitím protokolu EN14803, DIN30745.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na nádobe/čipe bol umiestnený aj QR kód, ktorý sa
bude využívať na rýchle priradenie producenta odpadu k doplnkovým službám spojeným s
odpadom, ako napríklad objednávka odvozu nadrozmerných odpadov, prípadne iných druhou
zberu odpadu mimo periodického zvozu. Dáta umiestňované na QR kód budú verejným
obstarávateľom poskytnuté v CSV formáte pred zadaním do výroby QR kódov.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača samostatný certifikovaný vážiaci systém
s potrebnou nosnosťou a s presnosťou váženia triedy Y(b), nainštalovaný na zberové vozidlá.
Systém musí byť schopný načítať informácie z elektronického čipu umiestneného v prednej
časti odpadovej nádoby a jednoznačne priradiť naváženú hodnotu danému producentovi
odpadu.
Montáž RFID čipov bude prebiehať počas jedného časovo upraveného zberového týždňa (4
pracovné dni od 6,00 hod do 15,00 hod) formou doplnenia priamo na nádobu obyvateľa
v súčinnosti s pracovníkmi Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce, ktoré
zabezpečujú zber odpadu.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na dodanie služby a to
najmä náklady na práce spojené s dodávkou, vybavenie, prepravu.

Požiadavky na funkcionalitu systému
Základné požiadavky
• Systém musí vedieť načítať RFID pri naložení nádoby alebo kontajnera na váhy.
• Systém musí rozoznať, rozlíšiť a správne priradiť ľavú aj pravú stranu pri dvoch
naložených kontajneroch.
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• Vážiaci systém bude komunikovať pomocou rozhrania RS485 alebo Ethernet, do
spracujúcej jednotky na vozidle. Rozhraním pre kabeláž aj komunikáciu je miesto
spracujúcej jednotky. Napájacia sústava je 24V sústava vozidla. Všetky úpravy a
inštalácie na vozidle, aj pomocné inštalácie zariadení a komponentov musia byť
prevedené v súlade s príslušnými normami a neznižovať bezpečnosť ani životnosť
automobilu.
Prepojenie na externé systémy
• Systém RFID podľa špecifikácie EN14803, DIN30745 bude komunikovať rozhraním
RS485 alebo Ethernet so spracujúcou jednotkou vo vozidle. Rozhraním pre kabeláž aj
komunikáciu je miesto spracujúcej jednotky. Napájacia sústava je 24V sústava
vozidla. Všetky úpravy a inštalácie na vozidle, aj pomocné inštalácie zariadení a
komponentov musia byť prevedené v súlade s príslušnými normami a neznižovať
bezpečnosť, záruku ani životnosť automobilu.
• Pre časť váženia aj pre časť čítania RFID tagov musí byť súčasťou dodávky aj popis
rozhrania a komunikačného protokolu, aby verejný obstarávateľ mohol systém plne
integrovať do komplexného systému.
Termín dodania komplexnej dodávky: do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy

3. časť
Názov zákazky: Technologické vybavenie zberových vozidiel komunálneho
odpadu videotechnológiou pre zvoz komunálneho odpadu a pre digitálnu
pasportizáciu
Obsahom zákazky sú
I. 4 sety kamerových systémov pre monitoring zvozu komunálneho odpadu, teda
inštalovaných na 4 zberových vozidlách a
II. 2 kamerové sety pre pasportizáciu prostredia, inštalované na 2 zberových
vozidlách.

I. Monitoring zvozu komunálneho odpadu (ďalej MZKO)
Kamerový systém - set bude poskytovať vizuálnu kontrolu, identifikáciu zbernej nádoby
a obrazové záznamy z ich vysýpania. Systém pozostáva z hardvérových prvkov – kamier
a riadiacej jednotky a súčasne obslužného softvéru. Celkový požadovaný počet systémov s
kamerovým setom je 4 – po jednom systéme inštalovanom na 4 zberových vozidlách (typ
Mercedes-Benz Arocs 2632 s nadstavbou FAUN Rotopress 22m2).
Systém slúži na video zdokumentovanie procesu vysýpania nádoby, ktorej lokalizácia je
odvodená od GPS pozície zberového vozidla. RFID čipy na jednotlivých zberných nádobách
každú nádobu presne identifikujú a naviažu na ňu konkrétny záznam vysýpania a všetky
informácie týkajúce sa zberného miesta.
Výstupnou informáciou bude krátke video sekvencie každej nádoby s metadátami
obsahujúcimi presnú polohu nádoby, jej ID a hmotnosť.
Kamerový systém sa inštaluje na vozidlá odvozu odpadu a pozostáva z nasledujúcich HW
a SW prvkov.
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Parametre obslužných HW prvkov:
• odolná jednotka na spracovanie a uloženie 1TB dát
• kamery sledujúce situáciu za vozidlom - odolná IP kamera do vonkajšieho
prostredia spĺňajúca normy IK10-, IP66- a IP67, s certifikáciou vhodnosti zariadenia
pre dopravné prostriedky podľa noriem EN50155, EN45545, a NFPA 130,
s rozlíšením minimálne 1920x1024 pixelov, napájanie PoE, komunikačný protokol
ONVIF
• kamery v prednej časti vozidla, prípadne v kabíne vodiča, na zdokumentovanie
situácie pred vozidlom - odolná IP kamera do vonkajšieho prostredia spĺňajúca normy
IK10-, IP66- a IP67, s certifikáciou vhodnosti zariadenia pre dopravné prostriedky
podľa noriem EN50155, EN45545, a NFPA 130, s rozlíšením minimálne 1920x1024
pixelov, napájanie PoE komunikačný protokol ONVIF
• GPS modul na presné získanie polohy
• robustný zobrazovací modul pre posádku vozidla
• komunikačný modul zabezpečujúci prenosu údajov do určenej platformy (LTE/4G)
• komunikačný modul zabezpečujúci prenos údajov do PC v depe
WiFi IEEE 802.11b/g/n,
• port RS485 a RS232
• 3 binárne vstupy a 3 výstupy
• systém napájania z vozidla 24V
• systém zálohy napájania aktívnych prvkov
• potrebná kabeláž a konštrukčné prvky potrebné na montáž do vozidla bez porušenia
záručných podmienok výrobcu vozidla

Parametre obslužného SW inštalovaného v jednotke na spracovanie a uloženie dát:
Zhromažďovanie dát pre dokumentáciu vysypávania odpadu
• Slučka videa pred spracovaním ID kontajnera a po spracovaní ID kontajnera
• Spárovanie ID kontajnera s váhou
• Spárovanie ID kontajnera s GPS súradnicami
• Posielanie udalostí online cez 3G/4G na server
• Buffrovanie udalostí pre prípad výpadku spojenia na HDD
• Podpora kamier s RTSP/H264
• Prepakovanie videa s cieľom minimalizácie prenesených dát
• Podpora ARM a AMD64 na OS Linux
Synchronizácia videa na PC v depe
• Video zo všetkých vozidiel sa automaticky synchronizuje na PC v depe
• Synchronizácia DB metadát zo všetkých vozidiel
• Softvér umožňuje stiahnuť video podľa času a metadát
• Možnosť stiahnutia konkrétneho framu, bez nutnosti sťahovania videa
• Bezúdržbovosť, automatické vymazanie staršieho videa podľa ľubovoľného
nastavenia dĺžky archivácie času pre každú kameru osobitne s rôznou prioritou
Komunikácia so systémami tretích strán
Súčasťou dodávky sú nasledujúce práce:
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• Implementácia komunikácie s vážiacim systémom vozidla a RFID čítačkami
vážiaceho systému vozidla
• Popísané API potrebné pre komunikáciu s centrálnou platformou
Servisné dáta
• Je nutné prenášanie aj servisných dát a meta informácií z kamerových záznamov
• Je možné na diaľku meniť vybrané parametre nastavenia kamier

II. Pasportizácia (ďalej Pasport)
Systém Pasport je rozšírením systému MZKO o 2 kamerové sety (umiestnených len na 2
zberových vozidlách) so SW funkcionalitou, ktoré v reálnom čase rozlišujú objekty alebo
zmeny okolia. Kamerový set používa identický HW ako systém MZKO, ale je rozšírený o 3
kamery rovnakých parametrov a softvérová časť je rozšírená o funkciu odosielania snímok
s metadátami.
Parametre modulu Passport
• kamery v prednej, strednej a zadnej časti vozidla na identifikáciu objektov po
pravej strane vozidla - odolná IP kamera do vonkajšieho prostredia spĺňajúca normy
IK10, IP66 a IP67, s certifikáciou vhodnosti zariadenia pre dopravné prostriedky
podľa noriem EN50155, EN45545, a NFPA 130, s rozlíšením minimálne 1920x1024
pixelov, napájanie PoE, komunikačný protokol ONVIF
• periodická obnova vybraných častí fotodokumentácie (závislé od cyklov a trás
vozidiel)
• pri detekcii určitého typu objektu systém odošle snímok s metadátami na určené
miesto (Čas, GPS pozícia vozidla)
Zhromažďovanie dát pre vytváranie datasetov pre DeepLearning
• Záznam videa a metadát z videa v DB s presnosťou na 1 frame
• Metadáta: čas, GPS, výsledky aktuálne nahranej detekcie objektov (AI)
• Možnosť updatu parametrov detekcie objektov za novo naučenú neurónovú sieť
• Možnosť filtrovať videa na základe zhromažďovaných metadát
• Možnosť sťahovania a exportu videa do MK4
• Možnosť stiahnutia konkrétneho framu, bez nutnosti sťahovania celého videa
• Bezúdržbovosť, automatické vymazanie staršieho videa podľa ľubovoľného
nastavenia dĺžky archivácie času pre každú kameru osobitne s rôznou prioritou
• Podpora ARM a AMD64 na OS Linux
Ďalšie funkcie
• Kamerový systém vie z vybranej časti trasy poslať dáta ihneď po ich záznamu do
centrálneho systému
• Funkcionalita umožňuje spustenie urgentného záznamu udalostí priamo obsluhou
vozidla, ktoré zbiera pasportizačné dáta.
• Do kamerového systému je možné nahrať analytiky, ktoré sa spúšťajú podľa zóny, v
ktorej sa vozidlo nachádza.
• Funkcionalita umožňujúca vyhodnocovať stav vybraných parametrov u vybraných
plôch alebo objektov s cieľom stanovenia:
o neštandardného stavu – odchýlka od požadovaného stavu
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o hodnoty pozorovaného parametra
Servisné dáta
• do určenej platformy sa prenášajú aj servisná dáta
• je možné na diaľku meniť vybrané parametre nastavenia kamier

Depo
Denný zber údajov z vozidiel sa bude vykonávať prostredníctvom WiFi pripojenia na lokálne PC.
(Tento PC bude mať internetové pripojenie s uploadom minimálne 50Mbps, PC s monitorom
a úložným priestorom min. 12TB, WiFi AP v mieste parkovania vozidiel s ethernet prepojením na PC,
uvedené PC zabezpečí verejný obstarávateľ, nie je predmetom dodávky)

Pilotná prevádzka a integrácia do určenej platformy
Súčasťou dodávky bude konfigurácia systému, pilotná prevádzka s nastavením HW,
zaškolením obsluhy a súčinnosť pri nastavení prenosu dát do určenej platformy - poskytnutie
kapacít expertov znalých požadovaných zariadení obstarávaného HW i obslužného SW
rozhrania, schopných zariadenie konfigurovať.
Termín dodania: do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy

4. časť
Názov zákazky: Systém pre zachytávanie dopravných priestupkov
vozidiel
Predmetom zákazky je 1 kamerový set určený do policajného vozidla. Zariadenie musí byť možné
inštalovať do osobných motorových vozidiel rôznych značiek. Zariadenie musí byť možné inštalovať
napevno alebo ako prenosné zariadenie, ktoré je možné prenášať medzi vozidlami.

Základné vlastnosti zariadenia:
1) Plne automatické rozpoznávane EČV s dosahom min 25m bez zásahu operátora.
2) Rozpoznávanie prebieha priamo v zariadení aj za zhoršených svetelných a klimatických podmienok.
(Zhoršenými svetelnými podmienkami sa rozumie napríklad obdobie noci kedy nie je k dispozícii
slnečné svetlo.)
3) Zariadenie je vybavené odnímateľným IR prísvitom inštalovaným na vonkajšej časti vozidla.
(Minimálny dosah IR prísvitu musí byť 15m)
4) Zariadenie musí byť vybavené prijímačom polohy GNSS na určovanie svojej vlastnej polohy.
5) Zariadenie musí vedieť určovať polohu zaznamenaných vozidiel s istým dopravným priestupkom.
6) Zariadenie musí vedieť získavať a udržovať informácie o presnom čase.
7) Zariadenie musí vedieť pracovať samostatne alebo v spolupráci s niekoľkými rovnakými zariadeniami.

Funkcionalita vyhľadávania vozidiel záujmovej skupiny
•

Zariadenie musí vedieť vyhľadávať v online aj v offline databázach
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•
•
•
•

Zariadenie musí vedieť vyhľadávať záujmové (napríklad kradnuté) vozidlá bez prerušenia bežnej
činnosti.
V prípade pátrania musí byť zariadenie možné prepnúť do režimu, v ktorom operátor dostáva priebežne
informácie o zaznamenaných vozidlách za účelom aktívneho pátrania po záujmových vozidlách.
Databázu je možné do zariadenia inštalovať prostredníctvom jeho BackOffice, pomocou web interface
zariadenia, alebo aj zadať dáta manuálne pomocou klávesnice.
Zhoda v databáze je indikovaná vizuálne a akusticky na zariadení na ktorom je aktuálne otvorený web
interface.

Funkcionalita odvodzovania dĺžky parkovania
•

Zariadenie musí byť v spolupráci s BackOffice schopné odvodiť dĺžku parkovania zachytávaných
vozidiel. Dĺžka parkovania je určená na základe výpočtu času od prvej do poslednej detekcie vozidla na
konkrétnom mieste určenom na základe polohy GNSS. Výpočet sa vykonáva v BackOffice.

Funkcionalita identifikácie vozidla, ktoré bolo zachytené pri dopravnom priestupku
•
•

•
•

Zariadenie musí vedieť identifikovať vozidla na základe rozpoznávania evidenčných čísiel vozidiel.
V prípade porušenia zákazu zastavenia/státia musia byť súčasťou záznamu minimálne dve fotografie
vozidla zaznamenané s rôznym časovým odstupom na tom istom mieste. Tento časový odstup musí byť
možné nastaviť a to osobitne pre priestupok zákaz zastavenia a osobitne pre zákaz státia
Ku každej fotografii musí byť uvedený detail na EČV vozidla a minimálne údaje v rozsahu: dátum, čas
a lokalita.
Ku každému záznamu musí byť možné zaznamenať aj krátke video.

Rozpoznávané priestupky minimálne: zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz s možnosťou definovania
časových rozmedzí platnosti príslušných zákazov. Zariadenie pracuje samostatne alebo v kombinácii s ďalšími
rovnakými zariadeniami.

Užívateľské rozhranie
•
•
•

Nastavenie zariadenia je možné realizovať cez web interface.
Zariadenie musí byť nezávislé od použitej platformy.
Zariadenie musí byť možné na diaľku nastavovať, aktualizovať a ovládať bez požiadavky na špeciálny
software.

Interface a telemetria
•
•
•
•
•
•

Zariadenie musí mať minimálne integrovaný 3G/4G modem so slotom na SIM kartu, Wifi, LAN.
Zariadenie musí podporovať OpenVPN.
Zariadenie musí umožniť prenos telemetrických údajov do Backoffice prostredníctvom SNTP
protokolu.
Zariadenie musí vedieť sprístupniť údaje aj v grafickej forme prostredníctvom web interface zariadenia.
Zariadenie musí umožňovať nastaviť emailovú a SMS notifikáciu.
Zariadenie musí komunikovať pomocou TCP/XML protokolu a umožniť integráciu so systémom
užívateľa.

Video záznam a prenos
•
•
•

Zariadene musí podporovať RTSP protokol na prenos videa v reálnom čase.
Zariadenie musí umožniť aj záznam nonstop videa v slučke a pripojenie externého záznamového
zariadenia cez LAN.
Zariadenie musí na účely dokazovania priestupku umožniť zaznamenať video na ktorom bude zrejmý
vjazd do kontrolovanej zóny a teda príslušná dopravná značka a prejazd okolo vozidla, ktoré porušilo
pravidlá cestnej premávky, aby bolo zrejmé, kde sa vozidlo nachádzalo a aké pravidlo cestnej premávky
porušilo.
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Funkcionalita umožňujúca definovať jednotlivé zóny pre zachytávanie priestupkov s
pomocou mapových podkladov, a tak umožniť priestupky správne zaznamenať
•
•
•
•
•

Súčasťou dodávky musí byť obslužný software, umožňujúci definovať na báze mapových podkladov
jednotlivé zóny kontroly.
Jednotlivé lokality a dopravné značenie, ktoré sa má kontrolovať, musí byť možné jednoduchým
spôsobom „vyklikať“ na mape alebo aj priamo zadať GPS pozíciu.
Software musí prehľadne zobraziť definované oblasti kontroly na mape, poskytovať informáciu o dĺžke
zóny.
Software musí umožňovať hromadnú diaľkovú aktualizáciu mapových podkladov v zariadeniach, ktoré
sú umiestnené vo vozidlách a priamo vykonávajú zber údajov.
V prípade dočasnej zmeny dopravného značenia musí software umožniť vylúčenie zvolenej sekcie z
kontroly (napríklad v prípade rekonštrukcie a podobne) a to aj bez nutnosti editácie samotných
mapových podkladov.

• Mapové podklady musí byť možné exportovať na účely ich zverejnenia.

Funkcionalita umožňujúca operátorovi aj manuálne spustiť záznam v prípade potreby
•

Zariadenie musí umožniť operátorovi spustiť záznam manuálne aj bez automatického zaregistrovania
priestupku. Musí umožniť záznam min. 2 minútového videa ( -60 s a +60 s).

Ošetrenie prevádzkovania jedného alebo viacero zariadení súčasne a opakovaného
zachytávania priestupkov
•

•

Obslužný softvér bude umožňovať zaznamenávať porušenie pravidiel cestnej premávky jediným, alebo
viacerými zariadeniami súčasne, pričom musí byť v oboch prípadoch zabezpečené aby nedošlo k
viacnásobnému vyhodnoteniu toho istého priestupku toho istého vozidla.
Tento software môže byť prevádzkovaný priamo v zariadení vo vozidlách, alebo nainštalovateľný v
centrálnom systéme mesta (Cloud platforma / existujúci systém).

Bezpečnosť
•
•
•

Záznamy musia byť ukladané priamo v zariadení vo vozidle s možnosťou ich online prenosu do
BackOffice software zabezpečeným spôsobom.
Zaznamenané dáta sú chránené pre poškodením a neautorizovanými zmenami. Dáta sú digitálne
podpísané.
Dátové prenosy ako aj fyzické a dátové zabezpečenie zariadenia vo vozidle musí byť v súlade s
požiadavky platnej legislatívy SR.

Zariadenie musí disponovať pamäťovou kapacitou umožňujúcou uchovávanie minimálne 20 tisíc priestupkov
(párov fotografií + príslušné metadáta).

Dodávka a inštalácia
•
•

Zariadenie musí byť dodané vrátanie fyzickej inštalácie a inštalácie súvisiaceho firmware a ovládacieho
SW.
Súčasťou dodávky musí byť ďalej:
o Návod k obsluhe v slovenskom jazyku
o Popis HW a SW rozhraní
o Popis API rozhrania na zabezpečenie integrácie HW a SW

Pilotná prevádzka a súčinnosť pri integrácii do systému mesta
•
•

Súčasťou dodávky bude aj pilotná prevádzka so zaškolením obsluhy zariadenia
Súčasťou dodávky bude aj súčinnosť pri prácach potrebných pre bezpečnú integráciu zariadenia do
mestského systému, poskytnutie kapacít expertov znalých zariadenia a jeho HW i SW rozhrania a
schopných konfigurovať zariadenie

Termín dodania – do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy

