Příloha č. 2 vzoru rámcové dohody

Technické a funkční požadavky
1. ZÁKLADNÍ POJMY
Pro účely tohoto výběrového řízení jsou použité následující pojmy:
Pojem

Výklad

Parkovací automat

Samostatně stojící zařízení, které po zadání registrační značky vozidla a
provedení bezhotovostní nebo hotovostní platby mincemi odešle údaje do
dohledového centra a vytiskne doklad. Parkovací automat je pevně spojen
s povrchem chodníku, vozovky, nebo jinou části obsluhovaného úseku místní
komunikace či parkoviště.

Dohledové centrum

Fyzické nebo virtuální serverové řešení sbírající veškerá data z parkovacích
automatů, umožňující ovládání parkovacích automatů, obsahující statistický
modul. Dohledové centrum online obousměrně komunikuje přes určené
rozhraní s centrálním systémem parkování, kam posílá a přijímá data o
parkovacích relacích v reálném čase ve formátu XML.

Propojení parkovacích
automatů na dohledové
centrum

Zajištění přenosu provozních, statistických, ekonomických a dalších informací
na pracoviště správce parkovacího systému. Přenos dat je zajištěn
bezdrátově prostřednictvím technologie GPRS, internetu a komunikačního
protokolu TCP/IP. Zpracování dat probíhá pomocí stávajícího software
parkovacích automatů. Požadavkem je obousměrný přenos dat tj. od
parkovacích automatů na dohledové centrum i z dohledového centra na
parkovací automaty.

Zadavatel

Statutární město Plzeň, zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA
PLZNĚ, p. o.

ZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázkách v platném
znění

SVSMP

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p. o. (dále jen „SVSMP“),
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

SITMP

Správa informačních technologií města Plzně, p.o., Dominikánská 4, 301 00
Plzeň

PMDP

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 12, 303 23 Plzeň
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2. PŘEDMĚT DODÁVKY
Předmětem dodávky je:
1. Dodávka parkovacích automatů (dále i jen PA) s možnou implementovanou hotovostní platbou
mincemi a bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní platební karty
(VISA/MasterCard) a klávesnicí pro zadávání registračních značek (dále jen RZ). Propojení
s obslužným softwarem pro dohled a administraci parkovacích automatů (Dohledové centrum);
jedná se o software, který slouží k nastavení provozních a konfiguračních hodnot pro činnost
jednotlivých parkovacích automatů (např. cenu parkovného, intervaly pro placené stání apod.),
eviduje jednotlivé parkovací automaty včetně verzí vnitřního software, umožňuje dálkovou správu a
instalaci vnitřního software, shromažďuje a zobrazuje informativní hlášky z jednotlivých platebních
automatů (například hlášení pokusu o napadení, docházejícím papíru pro tisk dokladů, atd.), je
schopen autorizovat vybraný typ transakcí (např. platbu prostřednictvím VISA/MasterCard, aktivaci
potřebnou pro zahájení práce na zařízení apod.), přijímá a distribuuje globální nastavení pro
jednotlivá zařízení, zpracovává transakce parkovacích automatů, vyhodnocuje a dle definovaného
rozhraní odesílá informace o obsazeném parkovacím prostoru jiným systémům. Online obousměrně
komunikuje přes určené rozhraní s centrálním systémem parkování, kam posílá a příjímá data o
parkovacích relacích v reálném čase ve formátu XML.
Detailní popis rozhraní obdrží vybraný dodavatel po podpisu smlouvy s dodavatelem
centrálního systému parkování. Nutnou podmínkou pro předání detailního popisu rozhraní je
uzavření Smlouvy o uchování důvěrných informací mezi dodavatelem a Plzeňskými městskými
dopravními podniky, a.s. Tuto smlouvu se zavazuje vybraný dodavatel s Plzeňskými městskými
dopravními podniky, a.s. uzavřít. Tato smlouva bude obsahovat článek o ochraně důvěrných
informací se smluvní pokutou pro případ porušení povinnosti k ochraně obchodního tajemství ze
strany dodavatele, v důsledku níž by došlo k finančnímu poškození PMDP, a.s. jako poskytovatele
informací, resp. k ohrožení práv autora rozhraní. Dodavatel v případě, že poruší povinnosti
vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit druhé smluvní
straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy pětsettisíckorunčeských) za každé nikoli
nepodstatné porušení takové povinnosti. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé
škody.

2. Poskytování záručního a profylaktického servisu

Pilotní dodávkou PA se pro účel této zadávací dokumentace rozumí:
a) zpracování podrobného harmonogramu dodávky
b) dodávka 2 ks prototypů PA v členění: 1 ks napájení z VO, 1 ks napájení ze solárního panelu (1
prototyp = 1 ks PA); akceptační testy,
c) integrace parkovacích automatů do Dohledového centra,
d) zaškolení pracovníků zadavatele pro užívání a správu parkovacího automatu
e) návrh pravidel budoucího update a upgrade systému, včetně jeho profylaxe
f)

proškolení obsluhy objednatele v používání parkovacích automatů

g) dodání dokumentace systému – uživatelské příručky, administrátorské příručky, technický
výkres rozměrů PA, dokumentace popisující možnosti a limity systému
Dodávka parkovacího automatu je třífázová, když sestává:
1. z dodání kotevní stoličky či úchytů objednateli k osazení, přípravě základu a napájení,
2

Příloha č. 2 vzoru rámcové dohody

2. z dodání parkovacího automatu na místo určené objednatelem (na připravený základ),
zapojení automatu (tzv. „oživení“) a jeho propojení na dohledové centrum,
3. z poskytování záručního servisu dle rámcové smlouvy.

3. POPIS PROCESU DODÁVKY
Dodávky parkovacích automatů budou realizovány následujícím způsobem (lhůty se načítají, jsou
chápány jako maximální; na straně zadavatele – například požadavky na testování a pilotní provoz –
jako minimální):
1.

uzavření Rámcové dohody

2.

dodání 2 ks prototypů parkovacího automatu s platbou mincemi a s implementovanou
čtečkou bezkontaktních platebních karet VISA/MasterCard, klávesnicí a přenosem dat na
dohledové centrum (lhůta 90 dnů).

3.

testování prototypů včetně funkčního systému přenosu dat na dohledové centrum za účasti,
SVSMP, SITMP, PMDP a dodavatele (min. lhůta 30 dnů testování na straně zadavatele), při
splnění zadávacích podmínek zadavatel vydá akceptační protokol.

4.

dodání a pilotní provoz (bezporuchový provoz minimálně 2 měsíce) 30 kusů parkovacích
automatů s platbou mincemi a akceptujících platební karty (kde lhůty činí 30 dnů na dodávku
kotevních prvků a 90 dnů na výrobu, osazení PA na připravený základ, oživení a zapojení na
dohledové centrum).

5.

dodání dalších etap parkovacích automatů, a to na základě písemné objednávky ze strany
zadavatele (kde lhůty činí 30 dnů na dodávku kotevních prvků a 120 dnů od výzvy
objednatele na výrobu, osazení PA na připravený základ, oživení a zapojení na dohledové
centrum).

Každá fáze (body 1 – 5) bude ukončená podpisem datovaného protokolu, který musí podepsat obě
smluvní strany.

4. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
Musí být dodány nové parkovací automaty – ne repasované.
Automaty musí odpovídat normě ČSN EN 12414 a nést označení CE.

5. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY
5.1

Splnění požadavků stanovených ČSN a EN:

Splnění požadavků podle ČSN a EN se prokazuje předložením dokladu o posouzení shody dle platných
předpisů. Nabízené automaty musí splňovat následující parametry:
•

parkovací automaty musí odpovídat evropské normě ČSN EN 12414 (737080) - Zařízení ke
kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a
funkční požadavky

•

Skříň parkovacího automatu musí vykazovat třídu odolnosti proti soli ve stupni přísnosti 3 dle
ČSN EN 60068-2-52
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•

vnější plášť PA bude z nerezového kovu bez povrchové úpravy

•

stupeň krytí IP 33 (EN 60529)

•

čtečka bezkontaktních čipových karet dle ISO 14443 A/B (např. Mifare Standard, Mifare
DESfire EV1, emulované Mifare Standard, Mifare DESfire EV1)

•

odolnost proti nárazu stupeň IK 9 (EN 50102)

•

ochrana proti elektrickým výbojům - třída 1 (EN 60950)

•

rozpětí teplot se zabezpečeným provozem alespoň:
a) od -25°C do +55°C u PA připojených na síť 230V/50Hz nebo veřejné osvětlení po dobu
připojení trvalého napájení
b) od -15oC do +55oC u PA se solárním zdrojem

Uchazeč musí doložit v nabídce k příslušnému typu automatu doklad o úspěšném splnění následujících
testů dle norem EU
EN 60068-2-1, Test Ab (chlad)
EN 60068-2-2, Test Bb (teplo)
EN 60068-2-30, Test Db (vlhké teplo)
•

5.2

požadavky na elektromagnetickou slučitelnost
EN 55022; třída B
EN 61000-4-2; třída 3 (6 kV)
EN 61000-4-3; třída 2 (3 V/m)
EN 61000-4-4; třída 4 (4 kV).

Další technické požadavky na parkovací automaty

1.

Životnost – minimální doba životnosti parkovacího automatu požadovaná zadavatelem je 10
let od termínu instalace bez snížení provozuschopnosti a výměny základních konstrukčních
prvků parkovacího automatu během tohoto období.

2.

Identifikační číslo - každý automat v dodávce musí být nositelem jednoznačného
identifikátoru parkovacího automatu daného výrobce s vyloučením duplicity kdekoliv na světě.
Zadavatel dále stanoví postup pro označení jednotlivých instalačních bodů závazných pro
správce pro vyloučení duplicity identifikačních čísel v Plzni.

3.

Identifikace zásahů do automatu - automaty musí být schopny identifikovat, zaznamenat
a archivovat jakýkoliv vnější zásah, jako je např. otevření za účelem údržby nebo
neautorizovaný přístup.

4.

Přesnost nastavení hodin – čas musí být přesně synchronizován s dohledovým centrem
parkovacích automatů

5.

Způsob napájení parkovacích automatů (2 alternativy, uchazeč je povinen nabídnout obě
dvě alternativy)
▪ připojení ze sítě veřejného osvětlení
▪ solární panel

6.

Baterie – každý PA musí být vybaven baterií pro záložní napájení, které umožní činnost PA po
dobu min. 18 hodin při počtu vydaných potvrzení o zaplacení 200 za den (pro dobíjení z obou
dvou typů napájení).
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7.

Ovládací tlačítka – parkovací automat musí být vybaven klávesnicí (preferujeme s rozložením
znaků typu QWERTZ) pro zadávání RZ v rozsahu znaků vyskytujících se na RZ (bez mezer),
parkovací automat musí být vybaven tlačítky pro krokové volení výše úhrady, musí být
akceptováno základní pravidlo - zelená barva pro potvrzení transakce, červená pro její zrušení.
Ovládací tlačítka musí splňovat požadavky na vysoký stupeň pasivní bezpečnosti vůči
vandalismu. Parkovací automat musí umožnit volbu netisknout daňový doklad.

8.

Displej - parkovací automaty musí být vybavené takovým displejem, aby velikost číslic
zobrazovaných alfanumerických znaků, u základních údajů (hodiny, poplatek, zaplacený čas,
suma atd.) byla minimálně 0,5 cm. Další podmínkou je použití latinky v CZ i EN (Evropa)
formátu s použitím diakritiky. Displej musí splňovat požadavky na vysoký stupeň pasivní
bezpečnosti vůči vandalismu.

9.

Platba mincemi – Zadavatel požaduje, aby byla možná platba všemi druhy mincí CZK,
volitelně musí být možné umožnit platbu v EUR.

10.

Ergonomické požadavky - Zadavatel stanoví, že automaty musí mít veškerá ovládací
tlačítka, jakož i čtečky platebních karet v rozmezí 90 - 140 cm nad úrovní terénu.

11.

Zásobník dokladů - minimální počet dokladů o zaplacení v zásobníku je požadován 7 000
kusů.

12.

Propojení parkovacích automatů na dohledové centrum - parkovací automat bude
obsahovat komunikační rozhraní GSM, které bude zajišťovat propojení na dohledové centrum.

13.

Způsob platby:
▪ bezkontaktní platební kartou
▪ mincemi bez vrácení mincí, platba mincemi bude realizována formou mincovního

modulu, který bude možné volitelně neobjednat (tj. realizovat dodávku PA bez
mincovního modulu).
14.

15.

Požadované uživatelské rozhraní placení parkovného:
▪

plátce parkovného je informován o tarifní zóně a výši poplatku za parkovné
prostřednictvím ceníku, který je připevněn na parkovacím automatu,

▪

potvrzení transakce provádí uživatel stiskem „zeleného“ tlačítka

▪

automat vytiskne doklad o zaplacení, na kterém je uvedeno: aktuální datum, konec
doby parkování, parkovací zóna, ID parkovacího automatu, částka za parkovné

▪

každou transakci je možno před dokončením zrušit stiskem červené klávesy „Přerušeni“

Tarifní struktura
•
parkovací automaty musí umožnit odlišnou tarifní strukturu pro pracovní den a pro
víkend a odlišnou tarifní strukturu minimálně pro dvě časová období v průběhu pracovního
dne, progresivní sazba – od 2. hodiny se cena zvyšuje
•
při požadavku na prodloužení parkovací doby musí být PA schopný se napojit přes
dohledové centrum na probíhající relaci a navázat na ní (s případným dodržením pravidel
progresivního tarifu)

16.

Detekce provozních a výstražných stavů - Všechna zařízení (parkovací automaty) musí
být vybavena funkcí hlášení fyzického napadení (pokus o zásah do hardware) a funkcí
automatické detekce závad (chybějící papír v tiskárně dokladů, nefunkční čtečka čipové karty,
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apod.). Hlášení na centrálu o havarijní nebo vyjmenované události musí být podáno okamžitě
poté, co událost nastala.
17.

Stavební základ - parkovací automat musí být pevně uchycen na samostatném stavebním
základu. Kotevní stolička či kotevní úchyty jsou součástí dodávky parkovacích automatů. Vlastní
základ a přípojky nejsou součástí dodávky.

18.

Konstrukce parkovacího automatu:
a. vnější plášť parkovacího automatu bude z nerezového kovu bez viditelných svárů a
povrchové úpravy
b. plášť parkovacího automatu musí splňovat požadavky na jednoduchý způsob ošetřování
povrchu
c.

parkovací automat musí být vybaven bezpečnostním uzamykáním prostorů parkovacího
automatu (servisní prostor) mechanickým přidělatelným klíčem, chráněným proti přidělání
bezpečnostní kartou, kterou je nutné doložit v případě výroby duplikátu klíče. Použité
cylindrické zámkové vložky musí mít bezpečnostní atest a účinnou ochranu proti pokusům
o neoprávněné překonání, jako je např. vyhmatání, odvrtání, vytržení a jiné hrubé násilí.

d. pro potřeby servisních techniků musí být automat vybaven interní nebo externí klávesnicí
pro ovládání a musí být umožněn přenos a záloha dat pomocí paměťového média
e. parkovací automat musí být vybaven informačním panelem (zobrazující: návod na použití,
kontaktní údaje na provozovatele) na plášti parkovacího automatu.
f.

parkovací automat musí splňovat požadavky na snadnou výměnu obslužných a tarifních
informací

19. Tiskárna a papír – je požadována termotiskárna, minimální rozměr vydávaných stvrzenek je
50x60 mm. Minimální životnost tiskové hlavy je 5 let při výdeji 100 stvrzenek denně.
20. Provozní statistiky - parkovací automat musí splňovat požadavky na tisk lokálního vyúčtování
parkovacího automatu minimálně v následující podobě: údaje o stavu pokladny, počet zadaných
RZ, chybová hlášení a celková statistika parkovacího automatu.
21. Pokladní schránky
- Minimální objem 4000 cm3
23. Mezipokladna
- Minimální objem 100 cm3
- Zadavatel požaduje, aby parkovací automat byl vybaven mezipokladnou ve které jsou uloženy
mince, než zákazník potvrdí celou transakci. V případě zrušení transakce jsou zákazníkovi vráceny
všechny mince, které do parkovacího automatu vložil.

5.3

Požadavky na propojení na dohledové centrum

Jedná se o zajištění přenosu provozních, statistických, ekonomických a dalších informací na
pracoviště správce parkovacího systému. Zpracování dat probíhá pomocí vlastního software výrobce
parkovacích automatů. Požadavkem je obousměrný přenos dat tj. od parkovacích automatů na
dohledové centrum i z dohledového centra na parkovací automaty.
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Dohledové centrum online obousměrně komunikuje přes určené rozhraní s centrálním systémem
parkování, kam posílá a přijímá data o parkovacích relacích v reálném čase ve formátu XML. Zároveň
posílá do centrálního systému informaci pokud je parkovací automat mimo provoz.
Parkovací automaty komunikují s Dohledovým centrem s využitím technologie GPRS nebo LTE
internetu a komunikačního protokolu TCP/IP. Veškerá komunikace probíhá s využitím kryptografie,
šifrování a vzájemné autentizace. V případě přenosu dat technologií GSM/GPRS/LTE je datové spojení
s dohledovým centrem realizováno prostřednictvím sítě Internet a SIM karty zajistí objednatel.

5.3.1

Popis komunikace Dohledového centra s ostatními systémy

Dohledové centrum komunikuje v on-line režimu s ostatními systémy s využitím dostupných technologií
– GPRS, Internet, TCP/IP. Veškerá komunikace probíhá s využitím kryptografie, šifrování a vzájemné
autentizace.
Předávání informací ostatních systémů a Dohledového centra PA je realizováno prostřednictvím XML
zpráv dle definovaného rozhraní.
Detailní popis rozhraní – viz čl. 2 těchto Technických a funkčních požadavků

7

