Příloha č. 2
Technická specifikace

1

Část 2 – Elektronická úřední deska
Popis: HW a SW pro provoz venkovní elektronické desky úřadu s nepřetržitým přístupem včetně
napojení na nový modul spisové služby pro zveřejňování dokumentů.
V nabídce Dodavatel uvede technické parametry dodávaného řešení minimálně ve struktuře dané
následujícími požadavky.
1.1
1) Zadavatel požaduje, aby nabízená dodávka splňovala veškeré dále uvedené parametry a tyto byly
zahrnuty v Nabídce Dodavatele a v celkové nabídkové ceně.
2) Dodavatel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého níže uvedených požadavků
v tabulkách označených jako „Minimální požadavky …“,
a to vyplněním příslušného pole

jednou ze dvou nabízených možností

► „ANO“ - v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek splňuje,
nebo
► „NE“ - v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek nesplňuje
Zadavatel požaduje informaci o skutečné funkcionalitě nabízeného systému, kterou bude možné
ověřit v nasazeném systému a to již v testovacím provozu (testovacím prostředí, např. v rámci
školení uživatelů).
Tabulky s vyplněním polí
budou nedílnou součástí nabídky. V případě nevyplnění
požadovaných údajů zadavatel vyloučí Dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
3) V případě, že Dodavatel v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě
možnosti dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., bude taková položka posuzována jako
neoznačená a bude znamenat vyloučení Dodavatele z důvodu nesplnění Zadavatelem
požadovaného minimálního plnění.
4) V případě, že Dodavatel v příslušné položce pole označí „NE“, bude taková položka posuzována
jako nesplnění minimálních požadavků Zadavatele a bude znamenat vyloučení Dodavatele z
důvodu nesplnění Zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

1.2

Požadavky HW:

Id

Minimální požadavky

01

 Provedení: Venkovní dotykový LCD panel velikost 55“ volně stojící,
odolný vůči mechanickému poškození (antivandal provedení), hermeticky
uzavřená, klimatizovaná

02
03

Splněno



 Provozní podmínky: provoz na přímém slunci (interní klimatizace, jasný

displej)
 Rozsah provozních teplot: -40°C až 70°C

2

Id

Minimální požadavky

04



05
06
07
08

Splněno

Jas displeje: 2000 nit, čidlo pro automatickou regulaci jasu displeje

 Stupeň krytí: IP 65, ochrana proti prachu, špíně, 100% vlhkosti včetně
deště
 Integrovaný řídící počítač včetně OS
 Integrovaná ochrana proti výpadku a výkyvům elektrické sítě (UPS)
 Konektivita: WiFi + LAN
 Vzdálená správa

09

o změna jasu, kontrastu, hlasitosti, zapnutí/vypnutí displeje,
zapnutí/vypnutí zvuku, denní rozvrh aktivit integrovaného počítače,
konfigurace webového připojení (uživatelské rozhraní)

10

o diagnostika – vnitřní teplota, stav ventilace/klimatizace, notifikace
pomocí emailu

11

Optické připojení

1.3








Požadavky SW:

Id

Minimální požadavky

Splněno

01

 Interaktivní prezentační software, určený do informačních panelů s
dotykovou obrazovkou pro prezentaci dokumentů ze spisových služeb.



02

 Prezentační SW musí umožnit zobrazení těchto informací: seznam
sekcí (odborů), seznam dokumentů v sekci, detail dokumentu (informace o

dokumentu), zobrazení elektronického dokumentu v prohlížeči 

03

 Prohlížeč dokumentů musí umožnit prohlížet formáty: MS Word, Excel,

PDF, PNG, JPEG, HTML

04

 Prezentační SW musí volitelně umožnit ovládání pro osobu ZTP
pohybující se pomocí invalidního vozíku (režim zobrazení v dolní části
panelu).

05

 Uživatelské prostředí musí být přizpůsobené pro dotyk prstem (zvětší a

roztáhne se písmo)

06

 Volitelně možnost přístupu na webové stránky úřadu a další vybrané
webové stránky.



07

 SW pro konfiguraci a správu zařízení včetně monitoringu funkčnosti a
odesílání varování na servisní e-mail.



08

 zasílání alertů na předem definovaný email o stavu zařízení +
neoprávněného vniknutí do zařízení
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09

 Otevřené rozhraní pro napojení na spisovou službu (stávající spisová
služba VERA Radnice dodavatele VERA, spol. s r. o.), automatické
zobrazování dokumentů určených pro zveřejnění na EÚD.



Záruka min. 36 měsíců na všechny části, komponenty dodaného řešení
SLA 24/7
Elektronická úřední deska bude umístěna na stanovišti dle následující mapky.

Zadavatel požaduje provedení všech výkopových a stavebních prací nutných k realizaci této části
zakázky
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