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PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO 

VĚCNOU ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
V této příloze jsou uvedeny požadavky na dodávku v rámci této veřejné zakázky. 

1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na dodávku v rámci VZ: 

Parametr Podmínky a požadavky 

Předmět plnění VZ Systém snímání a přenosu polohy a hlášení stavu výjezdu (CarPC)  

Počet přístrojů 13 ks přístroj pro snímání a přenosu polohy a hlášení stavu výjezdu (CarPC) 

Požadavky na 
jednotlivé přístroje 

1. dotykový displej o velikosti minimálně 7“ 

2. zařízení bude pevně umístěno ve vozidle s možností vyjmutí pro servisní účely  

3. minimální RAM: 1BG 

4. minimální rozlišení kapacitního dotykového displeje: 1024x600 

5. garantovaná provozní teplota okolí: 0 až +50 
o
C 

6. součástí zařízení bude G-Sensor nebo obdobné zařízení zajišťující funkce pro 
přehledné chování vozu nejen v krizových situacích, ale sledování stylu jízdy 
řidiče (extrémní brzdění, brzdění, předvídavost, zrychlení, agresivní zrychlení, 
plynulost jízdy. Vyhodnocení výstupů s možností statistik a vykreslení grafu při 
případné nehodě vozu. 

7. kompaktní zařízení, u kterého není SIM karta uživatelsky přístupná 

8. zařízení musí obsahovat GPS přijímač a GSM komunikátor s podporou 
komunikace GPRS  

9. musí obsahovat vnitřní paměť typu SD min. 32GB (flash)  

10. je požadována národní nebo Evropská homologace 

11. Požadavky na rozhraní jsou tyto: 

a) min 8 vstupů pro připojení na vozidlo (zapalování, maják, dveře a další)  

b) rozhraní pro připojení terminálu pro identifikaci řidiče  

12. Požadavky na řízení příkonu jsou tyto: 

a) řízení příkonu podle stavu vozidla - přechod do režimu spánek při neaktivitě 
vozidla 

13. možnost přechodu do aktivního stavu na základě externí události (např. 
otevření dveří) 

Požadované zařízení musí být kompatibilní se systémem pro mobilní zadávání dat 
realizovaným v rámci projektu: Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické 
záchranné služby Jihočeského kraje. 

Funkční vzorek V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může hodnotící komise vznést požadavek 
na případné bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz.  

Uchazeč musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dní od vyzvání 
zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz činí 21 dnů ode 
dne vypůjčení. Zapůjčením přístroje nevzniká uchazeči nárok na uzavření kupní 
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Parametr Podmínky a požadavky 

smlouvy. 

Záruční podmínky Min. 24 měsíců 

Doba dodání 60 kalendářních dnů 

Tabulka 1: Vybavení vozidel a posádek 

2 OSTATNÍ  POŽADAVKY  

Zadavatel pro všechny části požaduje: 

1. Záruční podmínky: 

a. Záruka běží od okamžiku předání každého jednotlivého přístroje.  

b. Záruka min. 24 měsíců od předání a převzetí. 

c. Kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav pro řešení záruky na území 

Jihočeského kraje. 

d. Doba vyřešení řešení reklamace do 30 kalendářních dnů. 

2. Dokumentace: 

a. Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce. 

b. Dodání dokumentace k atestům, homologacím, pokud se na přístroje vztahují (např. dle ČSN 

EN 1789+A1). 

c. Dokumentace bude předána i elektronicky – formáty: MS Office 2007, WinZip (formát .zip), 

Portable Document Format (formát .pdf), na nosiči CD/DVD/flash disk. 

d. Projektová dokumentace (smlouva, protokoly, zápisy z jednání) bude označena dle Pravidel 

pro provádění informačních a propagačních opatření – příloha č. 4 Příručky pro žadatele a 

příjemce, dostupné na http://www.strukturalni-fondy.cz). 

3. Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem – Uchazeč 

seznámí pracovníky Zadavatele se všemi typy dodaných zařízení a problematikou jejich provozu. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/

