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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Dodávka cloudového systému Smart City pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov
Spoločný́ slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72200000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48800000-6, 48600000-4, 72600000-6, 79421000-1
Predpokladaná hodnota zákazky : 212 256,00 € bez DPH

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný́ tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.́ V prípade
ak sa technické́ požiadavky predmetu zákazky odvolávajú́ na konkrétneho výrobcu, výrobný́ postup,
obchodné označenie, patent, typ, oblasť̌ alebo miesto pôvodu atď. resp. ak niektorý́ z použitých
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný́ postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť̌ alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže uchádzač ̌ predložiť̌
ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení ́ poskytujúcom
rovnaký́ alebo lepší ́ výsledok.
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne
rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete
zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ bude ekvivalenty
akceptovať, ak budú mať porovnateľné kvalitatívne alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.

Základná charakteristika:
Verejný́ obstarávateľ̌ požaduje komplexnú dodávku riešenia centrálneho systému Smart City (Smart
platformy), riešeného prostredníctvom cloud platformy. Cieľom je poskytnutie integrovaného
systémového cloudového riešenia na pripojenie IoT zariadení a tiež riešení dodaných pri nasadzovaní
moderných technológií. Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ integroval predspracované
informácie z jednotlivých častí riešenia mesta ako sú údaje pri spravovaní problematík:
• management odvozu odpadu,
• dynamická pasportizácia založená na video technológii,
• monitorovanie ovzdušia,
• dohlaď nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky,
• privátny priestor občana, dodávka mobilnej aplikácie
Súčasťou je ďalej SLA podpora počas doby udržateľnosti - 5 rokov po ukončení dodávky.
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Východiskový stav a opis zámeru projektu:
Komplexná CLOUD platforma bude musieť vedieť prijímať, spracovávať, publikovať a ďalej
poskytovať vstupy zo zariadení a technológií nainštalovaných na infraštruktúre mesta. Jedná sa o
nižšie uvedený rozsah technológií a vstupy z nich.
Manažment odvozu odpadu
Na vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu budú v rámci súvisiacej dodávky v rámci projektu
"Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce" nainštalované a prevádzkované RFID čítačky,
vážiace systémy a kamerové systémy. Tieto budú napojené na lokálnu riadiacu a komunikačnú jednotku
tiež inštalovanú priamo vo vozidle. Vybrané obrazové informácie a metadáta sa budú prenášať do
centrálnej CLOUD platformy riešenia. Videozáznam vysýpania bude v centrálnom systéme uložený
primárne iba po určitý čas spolu s relevantnými súvisiacimi metadátami. Ostatné údaje budú ďalej
využité pre ďalšie vyhodnocovanie (napríklad: hmotnosť vyvezeného odpadu podľa domácností).
Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
Na dvoch vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu budú v rámci súvisiacej dodávky v rámci projektu
"Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce" nainštalované a prevádzkované 3 kamery
určené pre zachytávanie pasportizačných údajov. Tieto budú napojené na lokálnu riadiacu a
komunikačnú jednotku tiež inštalovanú priamo vo vozidle. Do centra budú periodicky cez kapacitnú sieť
posielané kompletné obrazové dáta z vybraných častí jazdenej siete. Tieto budú v centrálnej aplikácii
využité ako jednoduchý obrazový pasport infraštruktúry. Ďalej budú vybrané údaje využité pre deep
learning, kedy sa pomocou sofistikovaných nástrojov vygenerujú vstupy pre analytiky naladiteľné
priamo v riadiacich jednotkách vozidiel. Priamo vo vozidlách budú zachytávané dáta spracovávať edge
analytiky, ktoré vygenerujú metadátové výstupy a tie budú ihneď posielať s príslušnou obrazovou a
lokalizačnou informáciou do centrálnej platformy.
Monitorovanie ovzdušia
V štyroch lokalitách (ulice Vajanského, Partizánska, Holého, Štefánikova)budú v rámci súvisiacej
dodávky v rámci projektu "Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce" nainštalované a
prevádzkované stacionárne stanice na sledovanie meteo a imisných hodnôt ovzdušia. Všetky budú
osadené riadiacim a komunikačným modulom, ktorý bude vedieť v nastaviteľných intervaloch posielať
do centra namerané hodnoty. V centrálnej platforme budú tieto údaje ukladané a nad nimi budú
robené ďalšie analýzy. Informácie budú publikované cez mobilnú platformu, ako aj na web dashboard
rozhranie.
Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
Jedno vozidlo mestskej polície bude v rámci súvisiacej dodávky v rámci projektu "Moderné technológie
- SMART CITY - Mesto Michalovce" vybavené riešením pre automatické odhaľovanie a zachytávanie
priestupkov. Vo vozidle je potrebné nainštalovať kameru spolu s komunikačnou a vyhodnocovacou
jednotkou. Systém bude vedieť priamo vo vozidle rozpoznávať evidenčné čísla vozidiel a vybranú
množinu priestupkov. Ak systém odhalí priestupok, rovno vytvorí príslušný obrazový dôkazový záznam,
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pripojí potrebné metadáta a následne ich set bude vedieť poslať rovno alebo dávkovo po kapacitnej
sieti do centrálnej platformy
Prílohou súťažných podkladov je štúdia uskutočniteľnosti, ktorá popisuje:
•

•
•
•

Súčasný́ stav odpadového hospodárstva mesta Michalovce (systém zberu, pracovné cykly,
počty nádob, parametre zberu a pod), pasportizačné evidencie, možnosti a vybavenie
Mestskej polície ako aj stav merania ovzdušia
popis aktuálneho stavu biznis architektúry mesta
popis riešenia a vplyvu na obyvateľov mesta
opis zámeru verejného obstarávateľa v širšom kontexte

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky v rozsahu v zmysle štúdie
uskutočniteľnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov a je
dostupná aj na nasledujúcom linku:
https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/6426cd99-a77f-e5c9-a4b2afa6cacfa593?tab=basicForm

Podrobné požiadavky na predmet zákazky:
Cloud platforma vhodná na Smart CITY musí spĺňať alebo obsahovať:
•

Multi-Tenant prostredie

•

REST API rozhrania pre integračné funkcie (webové služby) cez zabezpečený́ protokol HTTPS

•

využívaným štandardom pre napojenie cloud platformy bude OpenID Connect

•

Napojenie IoT zariadení do platformy a spracovanie údajov z nich

•

Platforma musí umožňovať informácie zhromažďovať, spracovávať aj publikovať

•

Platforma musí byť modulárna a otvorená pre ďalší rozvoj funkcionality a integráciu ďalších
možných riešení.

•

Integračné rozhrania a reakcia cloudového prostredia musia byť „dynamického
charakteru“ – to znamená že, musia umožňovať doplňovanie "parametrov/kľúčov" bez
nutnosti preprogramovania systému. V prípade, že sa doplní v zdrojovom dotaze nový atribút,
platforma, ho automatizovane identifikuje a pridá k zobrazovaniu už dovtedy publikovaných
hodnôt

•

Platforma bude vybudovaná́ v technologickom prostredí ́ ServerLess s technológiou
mikroslužieb s využitím Load Balancingu.

•

Logicky budú služby rozdelené do BackEnd služieb a FrontEnd služieb.

•

Služby budú́ vzájomne komunikovať̌ pomocou meseagingu MQTT alebo ekvivalentu.

Každá́ zo služieb bude komunikovať̌ cez API rozhranie.
Platforma musí vedieť ukladať štruktúrované textové, binárne, číselné dáta a video dáta do
zabezpečeného priestoru, vyhľadávania a prístupu k dátam na základe nastavenia práv a zabezpečenia,
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ukladať fotografie a videá z monitorovania a pasportizácie dopravnej infraštruktúry a k nej
priliehajúcich plôch a poskytovať ich pre ďalšie využitie. Platforma musí vedieť ukladať udalosti spojené
s pasportizáciou spolu s doplnkovými dátami rozdelenými na "kľúče a hodnoty" resp. „atribúty a ich
hodnoty“.
Pre mobilné zariadenie bude platforma poskytovať REST rozhrania dostupné cez HTTPS a bude tak
predstavovať rolu servera.

Mobilná aplikácia ako užívateľské rozhranie napojená na cloud platformu musí myť nasledujúce
vlastnosti:
Aplikácia bude sumarizovať všetky dostupné informácie tykajúce sa odpadového hospodárstva v meste
na jednom mieste. Aplikácia bude umožňovať personalizované zobrazenia v závislosti od priradenia do
bezpečnostných alebo organizačných skupín.
Občan bude prostredníctvom notifikácií informovaný́ o odvoze jednotlivých druhov odpadu v
konkrétnom dni a čase, o pristavení veľkoobjemových kontajnerov na konkrétnych miestach v meste, o
možnosti objednať̌ si kontajner resp. odvoz odpadu mimo vyhradenej predplatenej služby, na jednom
mieste bude mať informácie o zberných dvoroch v meste, ako aj o službách pre triedený́ odpad.
Aplikácia poskytne informácie o jednotlivých druhoch odpadu, jeho triedení,́ informácie, aký́ typ nádob
sa na aký́ odpad používa, harmonogram vývozu jednotlivých typov odpadov a o možnostiach, kde a ako
je možné́ jednotlivé́ druhy odpadu v meste odovzdať. Aplikácia poskytne zvolené informácie z
monitorovania ovzdušia a váženia odpadu a iných IoT zariadení pripojených do cloud platformy.
Aplikácia umožní urobiť okamžitú reklamáciu (v súvislosti s odpadom) s odoslaním mestu, s krátkym
popisom a pridaním fotodokumentácie. Pre používanie aplikácie je nutné prihlásenie (registrácia) a
aktivácia úctu občana cez aplikáciu, alebo webové rozhranie, čo umožní sparovanie so systémom
s údajmi občana a následne komplexné využívanie nadefinovaných služieb.
Aplikácia bude vytvorená pre užívateľov OS Android a iOS a voľne dostupná́ prostredníctvom služieb
Google Play a Apple Store.

Základná funkcionalita

Oblasť

Podrobné požiadavky pre SMART CITY Platformu IoT
Popis požiadavky
Riešenie je prevádzkované na platforme dodávateľa a poskytované ako služba
Riešenie platformy je Muti tenant
Pre rozhrania na integrácie sú použité webové služby typu REST
Pre správu identít a integráciu bude použitý systém OpenID, prípadne vhodná alternatíva
Do platformy budú napojené IoT zariadenia protokolom MQTT
Platforma bude umožňovať registrácie občianskych reklamácií a umožňovať ich čítanie,
komentovanie a zmenu stavu. Rovnako bude umožňovať aj prezeranie priložených fotografií.

Funkcionalita pre management zberu a likvidácie odpadu
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V meste vznikajú udalosti vyvolané procesmi súvisiacimi s prevádzkou mestských služieb.
Požadujeme realizovať systém, ktorý bude realizovať podporu spracovania uvedených činností.
Výsledky spracovania vybratých činností v meste (Odpadové hospodárstvo, Pasportizácia
infraštruktúry, Monitorovanie ovzdušia a podobne) budú prenášané do cloud systému aby bolo
možné sprístupniť dohľad a prehľad k týmto službám kľúčovým užívateľom a občanom.
Pre spracovanie udalostí vznikajúcimi pri zbere odpadu požadujeme zaevidovanie:
Udalosť vysypania zbernej nádoby - zaevidovať ako transakciu s ID - nádoby, váhy, kategórie
odpadu, časovej značky, ID vozidla, GPS pozície, RFID dáta, sériové číslo váhy, parametre
váženia, ID fotografií, ID krátkeho videa, stav vysypania, chybový kód (poškodená nádoba,
nesprávny druh odpadu, …..)
Udalosť znemožnenia prístupu k nádobe - ako špecializované nastavenie Transakcie vysypania
Neprístupná oblasť - ako špecializované nastavenie Transakcie vysypania
Systém musí umožňovať formulárový prístup k vytváraniu transakcií, tak aby bolo možné v
prípade problému informácie doplňovať prípadne vyraďovať, alebo modifikovať. Každý takýto
"manuálny" vstup do systému musí byť označený kto informáciu zadal a s časovou pečiatkou.
Táto informácia musí byť užívateľsky ľahko zobraziteľná tak aby ju mohol vidieť vo svojej
privátnej zóne aj občan.
Systém musí poskytovať užívateľské rozhranie kde bude možné pred synchronizáciou
s centrálnym systémom Poplatkov skontrolovať transakcie filtrované podľa kritérií ktoré si zvolí
užívateľ. Transakcie sa musia podľa vybratých filtrovacích kritérií zobraziť vo forme tabuľky kde
si môže užívateľ skontrolovať výsledky. Ak potrebuje do tabuľky zasiahnuť a má na to
oprávnenia je mu to umožnené s tým, že táto udalosť bude na danej transakcii zachytená a bude
možné ju na transakcii jednoducho zistiť.
Každá transakcia bude mať v systéme priradené aj fotografie a videá ktoré vznikli v jej súvislosti
tak aby si ich mohol pozerať užívateľ ktorý k tomu má oprávnenia, cez webové prostredie a aj
občan vo svojej privátnej zóne cez webové rozhranie alebo na mobilnej aplikácii.
Každá transakcia ktorá už bola synchronizovaná s finančným systémom bude označená a bude k
tejto zmene priložená aj časová pečiatka synchronizácie.
Evidované udalosti budú automatizovane zasielané na finančné spracovanie do existujúceho
systému Mesta. Zaslané udalosti vo forme transakcie budú mať vlastné ID pre účely
synchronizácie s centrálnym systémom evidencie Poplatkov. Rozhranie bude na báze webových
služieb REST. Centrálny systém zabezpečí priradenie transakcie k správnemu stojisku a
priradenie k osobe na zúčtovanie. Kľúčovým ID je číslo RFID na nádobe a priradenie nádoby na
stojisko. Vzťah stojiska a občana rieši centrálny systém mesta a prostredníctvom webových
služieb poskytuje informácie pre o týchto vzťahoch pre SMART platformu.

infraštruktúr
y

Funkcionalit
a pre
pasportizáci
u

Webové prostredie musí vedieť zobraziť jednotlivé transakcie na mape podľa ich GPS atribútu.
Musí tiež vedieť zobraziť filtrovaný zoznam transakcií na mape ako samostatné značky.
Pre kontrolu a správu procesu podpory zberu a váženia odpadu rozdeliť rozhranie pre role:
Kľúčový užívateľ domény Odpady
Pracovník domény Odpady
Občan
Systémový užívateľ SuOdpady 1 - na preberanie údajov/transakcií z vozidiel
Systémový užívateľ SuOdpady 2 - na synchronizáciu údajov/transakcií do finančného systému
Nastavenie rôznych notifikačných udalostí na základe metadát získaných z kamerového systému
pre pasportizáciu z vozidiel pro zvoz odpadu
Uchovávanie a poskytovanie prístupu k fotodokumentácii infraštruktúry, priradené a naviazané
na konkrétne miesto a čas
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Manažment
používateľov

Funkcionalita pre oblasť
ovzdušia

Funkcionalita evidencie
priestupkov

Uchovávanie metadát o parametroch sledovanej infraštruktúry:
hodnoty parametrov – napríklad prítomnosť objektu, billboardu, výtlk na vozovke atď.,
hodnoty alebo odchýlky – napríklad preplnený kôš, neporiadok na verejnom priestranstve,
možnosť nastavenia rôznych prahových hodnôt
Funkcionalita umožňujúca tvorbu súhrnných reportov o stave pozorovanej infraštruktúry alebo
okamžité notifikácie dotknutým firmám/službám pre zjednanie nápravy
Automatické preberanie priestupkov zo systému pre zachytávanie priestupkov inštalovaných na
vozidle MsP
Náhľad pomocou nastavenie prístupových práv pre jednotlivé zaevidované priestupky
Viacúrovňové schvaľovanie pri vyhodnotení priestupku pri jeho verifikácii
V prípadoch, keď je vyhodnotenie že nejde o priestupok – nutnosť viacnásobnej verifikácie
viacerými osobami po uvedenej verifikácii archivácia priestupku
Po kladnej verifikácii priestupku jeho automatické odoslanie do centrálneho systému vrátane
dokumentácie
Integrácia na webové API služby zo zariadenia na zachytávanie priestupkov – dokumentácia
bude dodaná
Integrácia na centrálny systém priestupkov v meste – pomocou webových služieb
- Odovzdanie priestupku vrátane jeho dokumentácie po schválení
Preberanie údajov z API rozhrania jednotlivých meteo staníc – v meste budú osadené 4 meteo
stanice
Vizualizácia osadenie meteo stanic na mapovom podklade
Podľa oprávnení publikovanie jednotlivých hodnôt vo webovom rozhraní
Možnosť definovania vlastných reportov (denný, mesačný, porovnanie rokov a období a pod.)
a ich publikovanie podľa mechanizmu prístupových práv
Možnosť nastavení notifikácii pre občanov pre jednotlivé merania a prekročenia hraničných
hodnôt
Možnosť nastavení notifikácii pre zamestnancov mesta pri prekročení hraničných hodnôt
meraní
Manažment používateľov - celé riešenie bude mať vlastný samostatný systém prihlasovania a
autentifikácie používateľov
Manažment používateľov - centralizovaná správa používateľov systému bude mimo platformy
zabezpečená v systémoch mesta
Manažment používateľov platformy bude synchronizovaný s centrálnym systémom mesta na
úrovni publikovaných webových služieb
Keďže užívateľmi budú občania mesta (pre oblasť odpadov Poplatníci a pre ďalšie ostatní
obyvatelia) bude integrácia zabezpečovať:
• Automatické založenie, zrušenie učtu po zaevidovaní nového Poplatníka, rep. jeho
deaktivácii
• Automatické odoslanie notifikácie o zriadení účtu pre prístup do príslušnej oblasti
• Automatické zrušenie/zneplatnenie účtu
• Automatická zmena/doplnenie oprávenení
Obstarávateľ zabezpečí potrebné rozhrania z centrálneho systému mesta vrátane popisu
a prípadnej súčinnosti
Manažment používateľov - možnosť nastavenia oprávnení/prístupov jednotlivým používateľom
bude mimo platformy zabezpečená v systémoch mesta
Pri prihlásení sa do systému, po zadaní mena a hesla automaticky identifikovať typ používateľa a
nastaviť príslušnú funkčnosť.

Bezpečnostné požiadavky

Video nahrávky
služby

Technické požiadavky
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Systém musí fungovať bez obmedzenia funkčnosti a ovládania na nasledovných prehliadačoch:
Internet Explorer (aktuálna verzia v čase realizácie projektu), Google Chrome (aktuálna verzia v
čase realizácie projektu), Mozila Firefox (aktuálna verzia v čase realizácie projektu), Safari
(aktuálna verzia v čase realizácie projektu), Opera (aktuálna verzia v čase realizácie projektu).
Systém musí úplne podporovať SSL.
Systém musí podporovať logovanie a zobrazenie všetkých prístupov k informáciám. Tento
prístup bude zobraziteľný s webového rozhrania na objekte kde je táto história vyšetrovaná.
Prehľad bude triediteľný podľa kritérií čítanie, zápis a bude z neho zrejmé, ak boli úpravy/zápis
tak- čo bolo zapísané, kto zápis vykonal a aj presný čas.
V oblasti školení užívateľov Mesto požaduje od dodávateľa v rámci projektu realizovať:
• základné zaškolenie projektového tímu
• vyškolenie kľúčových užívateľov systému
• vypracovanie návrhu vhodného postupu a školenia a testovania znalostí kľúčových
užívateľov s cieľom zabezpečiť ich vyškolenie do stanoveného termínu pred nábehom
produktívneho systému
• príprava školiacej dokumentácie
Súčasťou implementácie je aj testovanie celého riešenia. Dodávateľ spracuje testovacie scenáre
a vykoná integračné testy, pričom Mesto bude poskytovať súčinnosť pri vykonaní daných testov
špecifikovaním testovacej vzorky. Testy budú považované za ukončené po ich akceptácii
kľúčovými užívateľmi. Dodávateľ separátne vyčísli cenu záťažových testov, pričom Mesto si
vyhradzuje právo rozhodnúť ci sa budú záťažové testy vykonávať.
Systém musí obsahovať užívateľské prostredie pre nastavovanie užívateľských práv pre
bezpečnostné/organizačné skupiny tak aby tieto práva mohol samostatne nastavovať zaškolený
pracovník Mesta.
Systém musí obsahovať užívateľské prostredie pre nastavovanie výsledných stránok webového
zobrazenia pre privátnu zónu občana aj pre jednotlivé role v správe pripojených agend. Toto
prostredie musí mať možnosť ukladať informácie pre stránky/šablóny v definovanom poradí na
jednotlivých stránkach/šablónach pre dané role a aj navigáciu medzi stránkami a ich obsahom,
tak aby tieto nastavenia mohol samostatne nastavovať zaškolený pracovník Mesta.
Systém musí generovať a rozosielať PUSH notifikácie registrovaným užívateľom podľa ich
akceptácie a nastavení
Možnosť ukladania video dát možnosť ich sťahovania a exportu videa do MK4
Možnosť filtrovať videa na základe zhromažďovaných metadát
Možnosť stiahnutia konkrétneho framu, bez nutnosti sťahovania celého videa
Vyhľadávanie videa podľa metadát s SQL like syntaxou: čas, GPS, výsledky aktuálne nahranej
detekcie objektov (AI)
Vizualizácia metadát detekcie objektov v konkrétnom frame
Hlavné zásady bezpečnosti SMART Cloud Platformy:
• Dodávateľ akceptuje podmienku možnosti vykonania/strpenia penetračných testov treťou
stranou alebo objednávateľom
• Dodávateľ vypracuje „Komunikačnú mapu“ – t.j. tabuľka, v ktorej budú uvedený všetci
účastníci komunikácie a všetky ich komunikačné vzťahy v tvare: Názov zdroja, Zdrojová
adresa, Názov cieľa, Cieľová adresa, Použitý port (číslo), Použitý protokol, Typ (TCP/ UDP).
Prílohou „Komunikačnej mapy“ bude jednoduchá bloková schéma účastníkov komunikácie a
ich vzájomnej komunikácie.
• Služby dostupné z verejného prostredia musia podporovať minimálne protokoly TLS 1.2
alebo novšie.

Mobilná aplikácia
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Autentifikačný /autorizačný model:
• Certifikáty pre služby zabezpečené SSL(TLS) zabezpečí obstarávateľ. Dodávateľ musí dodať
potrebné CSR. Velkosť privátneho kľúča musí byť min. 2048 bitov. Certifikáty musia byť
podpísané algoritmom SHA-256.
• Služby zabezpečené SSL(TLS) nesmú obsahovať zastaralé „cipher suites“, t.j. nesmú
obsahovať algoritmy ako napr. RC4, DES, MD5.
• Riešenie musí podporovať SNI (Server Name Indication) certifikátov na všetkých interfejsoch
alebo musí byť schopné „nabindovať“ na každý interfejs iný certifikát.
• Web portál musí spĺňať požiadavky OWASP TOP 10 (Open Web Application Security Projec)
Kontrola nastavenia http servera musí spĺňať test ssl https://www.ssllabs.com s celkovým
hodnotením minimálne A.
• možnosť zachytenia fotografie zlého/poruchového stavu zariadenia, priestranstva, objektov
v správe mesta a odoslanie do platformy pre zdokumentovanie
• možnosť fotografie
• možnosť pridania metadát popisujúcich stav,
• kontrolný zoznam a bodový návod pre vyplnenie dát,
• kontrolný zoznam pre údržbu,
• krokový návod zdokumentovania pre poisťovňu
Možnosť prijímať PUSH notifikácie z cloudového prostredia
Umožniť vytvoriť reklamáciu s fotodokumentáciou na zaslať na Cloudové prostredie kde bude
zaradená do procesu. V aplikácii si bude možné prezerať stav reklamácie a komentáre
oprávnenej osoby z mestského prostredia.
Aplikácia poskytne informácie o jednotlivých druhoch odpadu, jeho triedení, informácie, aký typ
nádob sa na aký odpad používa, harmonogram vývozu jednotlivých typov odpadov a o
možnostiach, kde a ako je možné jednotlivé druhy odpadu v meste odovzdať̌
Aplikácia poskytne informácie z monitorovania ovzdušia a iných IoT zariadení pripojených do
Cloud platformy

Rekapitulácia rozhraní centrálnej SMART Platformy pre jednotlivé oblasti vrátane identifikácie či
rozhranie je potrebné vybudovať, alebo je potrebné sa integrovať na služby, ktoré zabezpečí Verejný
obstarávateľ:
-

Centrálny systém prístupových práv
•

-

Manažment odpadov :
•
•
•

-

integrácia na centrálny systém na služby poskytnuté obstarávateľom,

vybudovanie nových rozhraní pre možnosť publikovania údajov o zbere a súvisiacich
metaúdajoch a súboroch pre zapisovanie do centrálnej platformy,
vybudovanie nových rozhraní pre prístup k údajom publikovaných a prístupných
v platforme na základe prístupových oprávnení ,
integrácia na centrálny systém na služby poskytnuté obstarávateľom,

Monitorovanie priestupkov:
•

Integrácia na služby systému na zachytávanie priestupkov na služby poskytnuté
obstarávateľom,
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-

• integrácia na centrálny systém na služby poskytnuté obstarávateľom,
Monitorovanie ovzdušia - METEO :
•

-

Integrácia na služby systému METEO staníc na služby poskytnuté obstarávateľom,

Pasportizácia infraštruktúry :
•

vybudovanie nových rozhraní pre možnosť publikovania údajov o pasportizačných
údajoch a metaúdajoch a súboroch pre zapisovanie do centrálnej platformy,

•

vybudovanie nových rozhraní pre prístup k údajom publikovaných a prístupných
v platforme na základe prístupových oprávnení ,

•

integrácia na centrálny systém na služby poskytnuté obstarávateľom,

