DÍLČÍ SMLOUVA NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
PRAPORNÍCH PROVOZOVEN“
č.1810400158
i.
Smluvní strany
Česká republika
se sídlem:
zastoupená

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
ředitelem odboru komunikačních a informačních
í a akvizic MO
se sídlem kanceláře nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
bankovní spojení:
číslo účtu:
404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) - Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoby:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
160 01 Praha 6 (dále jen „nabyvatel“)
a
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem:
Mladoboleslavská, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený
ředitelem
IČO:
DIČ:
CZ24272523
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu:
107-4407400207/0100
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněna jednat ve věc
oprávněna jednat ve věc
adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2
adresa pro doručování reklamací:

1

Kbely

(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), tuto dílčí smlouvu (dále jen
„smlouva“) uzavíranou v souladu sčl. IV rámcové dohody č. 1710400070 z 6. 11. 2018 (dále jen
„rámcová dohoda“):

II.
Účel smlouvy
Účelem smlouvy je zajištění nové funkcionality podsystémů OTS VŘ v procesu automatizace
velení a řízení pozemních sil AČR při podpoře řídící činnosti a rozhodovacího procesu velitelů a
štábů v polních podmínkách v souladu se změnami v přijatých předpisech a standardech NATO, a
tím i umožnění zapojení České republiky do FMN (Federated Mission Networking) států NATO.

III.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je:
1.

závazek poskytovatele technicky zhodnotit,
a)

provozovny MPP 40Mlp LR (4 přístrojové vozy - dále jen „PV“ a 4 doprovodné vozy dále jen „DV“)

b)

provozovny MPP 40SM1 p LR (8 PV a 8 DV)

c)

provozovny MPP 40M1 p BVP (2 PV a 2 DV)

d)

jednu učebnu prapomích provozoven Vyškov

v souladu s podrobnými požadavky specifikovanými v příloze č. 1 této smlouvy.
2.

závazek poskytovatele svolat a organizačně zabezpečit kontrolní dny k následujícím etapám
plnění smlouvy schvalovaným ředitelem VÚ 3255 dle harmonogramu zpracovaného v souladu
s čl. VI. odst. 6 této smlouvy:
a) zpracování a schválení podrobného harmonogramu plnění předmětu této smlouvy (dále jen
„harmonogram“),
b) zpracování realizačního projektu (projektu zástavby) technického zhodnocení pro každý typ
provozovny na úrovni výkresové dokumentace se zakreslením vedení veškeré kabeláže a
jeho předložení společně s každým typem provozovny do zkrácených vojskových zkoušek,
c) doklad a schválení připravenosti pro zpracování nařízení k provedení a pro zahájení
zkrácených vojskových zkoušek,
d) projednání závěrů ze zkrácených vojskových zkoušek, zpracování plánu technickoorganizačních opatření po zkrácených vojskových zkouškách a podkladů pro zavedení,

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO
Odbor komunikačních a informačních systémů
právník:
datum:
podpis:
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e) předání výsledku technického zhodnocení jednotlivých provozoven (otestování funkčnosti a
úplnosti, akceptační protokol, dodací list).
3.

závazek nabyvatele za řádně splněné závazky poskytovatele dle čl. III. odst. 1. a 2. zaplatit
dohodnutou cenu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4.

Obě strany se zavazují, že v případě hodnocení zkrácených vojskových zkoušek jako
vyhovující uzavřou dodatek této smlouvy, jehož předmětem bude doplnění přílohy
ě. 1 o realizační projekty každého typu provozovny schválené ředitelem VÚ 3255.

IV.
Cena
1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. této smlouvy,
a to ve výši:
a)

Celková cena bez DPH činí 68 440 743,07 Kč
(slovy: šedesátosmmilionůčtyřistačtyřicettisícsedmsetčtyřicettři koruny české a sedm
haléřů),
b) DPH ve výši 21 % činí 14 372 556,05 Kč (slovy:
čtrnáctmilionůtřistasedmdesátdvatisícepětsetpadesátšest korun českých a pět haléřů)

c) Celková cena včetně DPH (dále jen „celková cena“), činí 82 813 299,12 Kč
(slovy: osmdesátdvamilionyosmsettřinácttisícdvěstědevadesátdevět korun českých
a dvanáct haléřů).
2. Podrobný cenový rozklad po jednotlivých typech modernizovaných provozoven ve struktuře:
demontáž, materiál, software, montáž, ostatní a specifické náklady pro daný typ provozovny bez
DPH je uveden v příloze 2 této smlouvy.
3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním jeho závazků,
tj. náklady na demontáž, vývoj, zkoušky technické způsobilosti, zkrácené vojskové zkoušky,
úpravu průvodní a provozní dokumentace, katalogizaci, dopravu, zaškolení a další související
náklady.
4. Celková cena bez DPH zahrnuje odměnu za poskytnutí licence i případnou přiměřenou
dodatečnou odměnu autorovi dle § 2374 odst. 1 OZ.
5. Celková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možno ji překročit.
6. K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH dle aktuálně účinných právních předpisů.

V.
Doba a místo plnění
1. Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy do 15. 12. 2020
dle harmonogramu schváleného do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy s dodržením časové
náročnosti technického zhodnocení provozoven s prováděnými zkrácenými vojskovými
zkouškami.

2. Poskytovatel je povinen splnit dílčí plnění definované v příloze ě. 1 do 13. 12. 2019 u prvních
typů provozoven MPP 40Mlp LR, MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP včetně zkrácených
vojskových zkoušek a předání podkladů pro zavedení do užití v AČR.
Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO
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3. Do doby uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku smlouvy se nepočítá doba, kdy poskytovatel
čekal na provedení součinnosti prováděné nabyvatelem déle, než bylo stanoveno
v harmonogramu.
4. Prvotním příjemcem je VÚ 3255 Praha (NS 325507). Osobou pověřenou fyzickým převzetím je
ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím písemně pověřená osoba přejímacího pracoviště (dále jen
„pověřená osoba“).
5. Místa dodání jsou totožná s místy útvarů uvedených u jednotlivých provozoven v tabulkách 3,
7, 11 a 15 uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž samotné předání proběhne v sídle
poskytovatele.
6. Pověřená osoba je povinna v souladu s plánovaným termínem dodávky každého dílčího plnění
vyzvat uživatele k přítomnosti jeho zástupců u přejímky v místě plnění (sídlo poskytovatele).
Kontaktní osoba pro vyrozumění zástupců uživatele k přejímce je pplk. Ing. Vladislav FIALKA,
tel. 973 205 000 nebojím písemně pověřená osoba (dále jen „pověřená osoba uživatele“).

VI.
Převzetí plnění
1. Poskytovatel je povinen písemně uvědomit pověřenou osobu nejméně 10 pracovních dnů
předem o připravenosti předat každé dílčí plnění, nedohodne-li se poskytovatel s prvotním
příjemcem na kontrolním dnu jinak, přičemž termín předání musí být uveden v zápisu
z kontrolního dne.
2. Poskytovatel je povinen předat plnění pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této smlouvě
uvedené.
3. O předání a převzetí každého dílčího plnění je poskytovatel povinen vyhotovit dodací listy ve
třech výtiscích, podepsané poskytovatelem a za nabyvatele pověřenou osobou, která současně na
něj doplní číslo IDED. K dodacímu listu bude přiložen akceptační protokol, který zpracuje
poskytovatel po splnění každé dílčí úplné dodávky podle článku V. odst. 2 této smlouvy.
Poskytovatel na akceptačním protokolu uvede číslo dodacího listu, IDED a den převzetí plnění.
Poskytovatel je povinen jej označit číslem této smlouvy uvedeným v jejím záhlaví. Jeden výtisk
Akceptačního protokolu včetně dodacích listů obdrží pověřená osoba a dva výtisky obdrží
poskytovatel s tím, že jeden výtisk je poskytovatel povinen přiložit k faktuře - daňovému
dokladu (dále jen „faktura“).
4. Vystavení dodacích listů je podmíněno úspěšným hodnocením zkrácených vojskových zkoušek
daného typu vojenské techniky, dodáním katalogizačních dat a dodáním dokumentace dle bodů
2.1 a 2.13 přílohy č. 1 této smlouvy. Akceptační protokol podepisuje zástupce poskytovatele
a pověřená osoba uživatele ve třech výtiscích. V případě nefunkčnosti či jiné zjevné vady
pověřená osoba uživatele vyznačí na akceptačním protokolu důvod odmítnutí převzetí
a zástupce poskytovatele a pověřená osoba uživatele do akceptačního protokolu uvedou
vzájemně dohodnutý nový termín převzetí plnění po odstranění vad.
5. Pověřená osoba nepřevezme vadné plnění. Převzetí odmítne písemně spolu s uvedením důvodů.
6. Poskytovatel je povinen písemně dohodnout s pověřenou osobou uživatele v souladu s čl. VII.
odst. 1 písm. c) této smlouvy harmonogram plnění obsahující harmonogramy plnění každé dílčí
dodávky podle čl 4 odst. 1 této smlouvy zahrnující minimálně termíny zabezpečení a
vyhodnocení kontrolních etap uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy.

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO
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VIL
Povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je povinen:
a)

pro technické zhodnocení uvedené ve čl. 2 odst. 1 této smlouvy použít HW komponenty
a zařízení pouze nová (vyrobená ne dříve než 1 rok před dobou dodání), nerepasovaná,
nepoškozená, nepoužívaná, odpovídající obecně platným technickým normám, právním
předpisům a předpisům výrobce, v množství, termínu, požadovaném provedení, jakosti
a balení v souladu s touto smlouvou,

b)

zabezpečit po celou dobu plnění předmětu smlouvy komunikaci s nabyvatelem výhradně
v českém jazyce,

c)

do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit pověřené osobě uživatele
k připomínkám a následnému schválení harmonogramu,

d)

do 10 dnů od jejich doručení vypořádat všechny připomínky nabyvatele dle písm. c)
tohoto článku této smlouvy a dopracovat a nechat oboustranně schválit harmonogramy
dílčího plnění,

e)

plnit termíny a úkoly vyplývající z harmonogramu plnění a o průběhu plnění průběžně
informovat pověřenou osobu uživatele,

f)

v případě ohrožení plnění harmonogramu s dostatečným
a předkládat ke schválení návrh na změnu harmonogramu.

g)

upozornit nabyvatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu
nabyvatelem k plnění závazků z rámcové dohody či dílčích smluv, jestliže poskytovatel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Nevhodnou povahou pokynů
jsou míněny takové pokyny, které jsou v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími pro
nabyvatele z této smlouvy.

předstihem

požadovat

2. Nabyvatel je povinen:
a)

zabezpečit předání zařízení pro technické zhodnocení v bezvadném technickém stavu,
přičemž toto je povinen doložit příslušnými revizními zprávami, zápisy v provozních
denících, protokoly vojskového oprávce apod.

b)

zabezpečit převzetí plnění pověřenou osobou,

c)

ve sjednané lhůtě splatnosti uhradit poskytovateli celkovou cenu dle čl. IV. odst. 3 této
smlouvy,

d)

do 5 dnů od obdržení harmonogramu předat poskytovateli připomínky k tomuto
harmonogramu a po jejich zapracování a předložení konečného harmonogramu tento
harmonogram schválit,

e)

plně zabezpečit provedení zkrácených vojskových zkoušek dle schváleného
harmonogramu a zavedení do užívání v rezortu MO po úspěšných zkrácených vojskových
zkouškách,
plnit termíny a úkoly vyplývající z harmonogramu a o průběhu plnění průběžně informovat
poskytovatele,

f)
g)

poskytnout potřebnou součinnost ve
poskytovatele na změnu harmonogramu,

h)

provádět údržbu v souladu s provozní dokumentací zpracovanou poskytovatelem,

i)

při vstupu do objektů poskytovatele dodržovat interní předpisy poskytovatele týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
i a akvizic MO
aích a informačních systémů
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věcech

týkajících

se

oprávněných

návrhů

j)

zachovávat mlčenlivost o neveřejných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti
s plněním této smlouvy a které poskytovatel jako neveřejné označil.

3.

Nabyvatel je oprávněn prostřednictvím pověřené osoby uživatele kontrolovat průběh plnění
této smlouvy poskytovatelem. Zjistí-li nabyvatel, že poskytovatel postupuje při plnění této
smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, bude nabyvatel oprávněn dožadovat se toho, aby
poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným plněním a závazky plnil řádným způsobem.

4.

Osoby určené poskytovatelem k plnění závazků z této smlouvy jsou povinny při plnění závazků
v objektech nabyvatele:
•
dodržovat veškeré platné právní předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, zejména
předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, se kterými bude
poskytovatel nabyvatelem seznámen v rámci řízení jednotlivých projektů,
•

•
•

dodržovat interní předpisy nabyvatele a předpisy o vstupu do objektů nabyvatele
a o bezpečnosti systémů, se kterými bude poskytovatel nabyvatelem seznámen v rámci
řízení jednotlivých projektů,
řídit se organizačními pokyny zmocněných pracovníků nabyvatele,
zachovávat mlčenlivost o neveřejných skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti
s plněním této smlouvy a které nabyvatel jako neveřejné označil.

VIII.
Platební a Fakturační podmínky
1. Poskytovatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši celkové ceny dle čl. IV. odst. 1 této
smlouvy nejpozději do 20. 12. 2018 a tuto zálohu řádně vypořádat po řádném splnění každého
dílčího plnění, tzn. technického zhodnocení každé provozovny. Poskytovatel je povinen
vyhotovit fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura“) ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie).
2.

Na faktuře bude uvedena tato adresa nabyvatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
V zastoupení
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO,
odbor komunikačních a informačních systémů,
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6.

3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:
• označení dokladu jako faktura,
• číslo smlouvy uvedené nabyvatelem v záhlaví smlouvy,
• počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele,
• číslo bankovního účtu poskytovatele,
• v příloze faktury poskytovatel přiloží originál podepsaného akceptačního protokolu,
a dodacího listu.
4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení nabyvateli. Faktura je považována za
uhrazenou dnem odepsání příslušné fakturované částky z účtu nabyvatele se směrováním na
účet určený poskytovatelem na faktuře.
Sokco vyzbrojovaní a akvizic MO
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5. Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit nabyvateli do 14
dnů od vyžádáni nabyvatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu je 30 dnů ode dne
jeho doručení.
6. Nabyvatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý
výše uvedený údaj nebo má jiné závady v obsahu nebo není doručena v požadovaném množství
výtisků. Ve vrácené faktuře nabyvatel musí vyznačit důvod jejího vrácení. V případě
oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou fakturu. Vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury nabyvateli. Poskytovatel je
povinen novou fakturu doručit nabyvateli na adresu pro doručování korespondence uvedenou
v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury
poskytovateli. Vrácení faktury ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li v uvedené lhůtě
odeslána nabyvateli.
7. Všechny částky v Kč poukazované mezi poskytovatelem a nabyvatelem na základě této
smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených
s převodem na jejich účty.
8. Budou-li u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude nabyvatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně
podle § 109a tohoto zákona.

IX.
Licenční ustanovení
1. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít
programové vybavení použité v jednotlivých zařízeních dle čl. III. odst. 1 této smlouvy (dále jen
„programové vybavení“), a to v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. Poskytovatel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít programové vybavení
v časově a územně neomezeném rozsahu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to okamžikem
předání hmotných nosičů dat, na nichž je programové vybavení zaznamenáno.
3. Poskytovatel prohlašuje, že programové vybavení dle čl. III. odst. 1 této smlouvy podléhá
ochraně autorských práv a je počítačovým programem ve smyslu § 65 AZ.
4. Pokud prohlášení poskytovatele dle tohoto článku smlouvy nejsou pravdivá, je poskytovatel
povinen nahradit nabyvateli veškerou škodu, která z tohoto důvodu a v souvislosti s ním
nabyvateli vznikne.
5. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy na právního nástupce této strany.

X.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění
1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli záruku za jakost poskytnutých nebo plněných dle čl. III. odst.
1 této smlouvy v souladu s ustanovením § 2113 a násl. OZ, tj. především za funkčnost
a možnost jeho použití v délce 24 měsíců na HW a SW od doby převzetí pověřenou osobou.
Sokc.p vy? b rojová ní a akvizic r !0

7

Kí000' kon'.ur.Aačnich o informačních systémů
právní

Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného převzetí plnění/dílčího plnění dle smlouvy
a podpisu dodacího listu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Součástí záručního plnění poskytovatelem je i zajištění technické a servisní podpory v rozsahu:
• údržba SW licencí (maintenance) v délce 24 měsíců od data předání SW licencí,
• hardwarová a softwarová servisní podpora v délce 24 měsíců s těmito parametry:
■
odstranění vady do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady, u komponent dodávaných
a opravovaných v zahraničí do 60 kalendářních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak,
■
služby Media Retention (vyměněné nosiče dat se při opravě nevracejí).
3. V případě, že vada v záruce nebude odstraněna do 30/60 kalendářních dnů od nahlášení, je
poskytovatel povinen v téže lhůtě (tj. 30/60 dnů od nahlášení) poskytnout náhradní HW, SW o
stejných, nebo vyšších technických parametrech, jež je nabyvatel oprávněn užívat až do doby
odstranění vady. V případě vady hmotného nosiče dat nebo uživatelské dokumentace budou
hmotný nosič dat či uživatelská dokumentace nabyvateli bezplatně vyměněny za bezvadné, a to
nejpozději do 14 kalendářních dnů od nahlášení vady. Po dobu poskytnutí náhradního HW nebo
SW, lhůta uvedená v odst. 4 tohoto článku neběží.
4. Vyměněné vadné díly se, s výjimkou paměťových médií, které zůstávají vždy ve vlastnictví
nabyvatele, stanou majetkem poskytovatele.
5. Ředitel VÚ 3255 Praha nebo jím pověřená osoba bude vady plnění v záruce uplatňovat
emailem, datovou zprávou nebo písemně, a to emailem na emailové adrese reklamace@
vtusp.cz, na datové schránce: 7jckvi2 nebo písemně na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.
V případě telefonického uplatnění zašle pověřená osoba nabyvatele poskytovateli do tří dnů
písemné hlášení o tom, že byly uplatněny nároky z vad v záruce. Nahlásit vady může jen ředitel
AKIS nebojím pověřená osoba na formuláři „Objednávka záruční opravy“ uvedené v příloze č.
3 této smlouvy.
6. Poskytovatel je povinen trvale udržovat v pohotovosti potřebný počet pracovníků pro zásahy
v rámci záručních oprav, jejichž seznam je povinen předat nabyvateli (s osobními údaji nutnými
k zabezpečení vstupu do objektu).
7. Servisní zásah v rámci záruky je ukončen znovuuvedením zařízení do plného provozního stavu,
který musí být akceptován pověřenou osobou. Průběh záruční opravy bude poskytovatel
zaznamenávat na formuláři „Protokol o provedení záruční opravy uvedeném v příloze č.4 této
smlouvy. Provedením opravy zařízení nebude dotčena záruka na dodávaném zařízení.
8. Doba, od uplatnění práva z odpovědnosti poskytovatele za vady v záruce až do odstranění vady,
se nepočítá do záruční doby.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro stanovení nároků z vadného plnění budou postupovat
s přihlédnutím na ustanovení § 2615 až 2619 OZ a v souladu s § 2099 a násl. OZ.

XI.
Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na plnění
Nabyvatel nabývá vlastnické právo k zařízením dodávaným v rámci plnění závazků poskytovatele
dle čl. III. Odst. 1 této smlouvy okamžikem jejich převzetí pověřenou osobou a podpisem dodacích
listů a akceptačního protokolu a v témže okamžiku přechází na nabyvatele také nebezpečí škody na
těchto zařízeních. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z duševního vlastnictví třetích
osob vztahujících se k předmětu plnění.
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XII.
Ochrana utajovaných informací
1. Poskytovatel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a souvisejících prováděcích právních
předpisů.
2. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli
Ministerstva obrany (dále jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v
§ 17 odst. 1) písm. a) až c) zákona č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho
ekonomické stability.
3. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu
k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení
podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál rezortu Ministerstva
obrany.
4. Poskytovatel je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně
písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo
ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.
5. Poskytovatel je povinen umožnit odborným orgánům nabyvatele, resp. Odboru bezpečnosti
Ministerstva obrany, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s
utajovanými informacemi nabyvatele v rámci své osoby a svých poddodavatelů.
6. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů od dne kdy nastanou, oznámit nabyvateli veškeré
změny skutečností uvedených v Informačním dotazníku podnikatele.
7. Poskytovatel má podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným
informacím, které u něho vznikají nebo mu jsou poskytovány, přičemž tyto utajované informace
jsou specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády
č. 522/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
8. Poskytovatel je povinen v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli, pro tyto stanovit
zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.
9. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k podnikateli a to v souladu s článkem
34 RMO č. 14/2013 bude plnit pověřená osoba uživatele pplk. Ing. Vladislav FIALKA, tel.
973 205 000.

XIII.
Katalogizační doložka
Poskytovatel souhlasí s tím, že na určené položky uvedené v příloze č.7 bude uplatněna
katalogizační doložka podle § 9 a následujících zákona č. 309/2000 Sb.,
o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených
k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) a STANAG 4177. Poskytovatel se zavazuje, že dodá Úřadu pro
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) údaje
nezbytné pro katalogizaci, zpřístupní (zabezpečí zpřístupnění) dokumentaci k ověření
a doplnění dodaných údajů po uzavření smlouvy. Rozsah a podmínky katalogizace majetku
jsou přílohou č. 6 této smlouvy. Bez stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky
nelze nabyvateli fakturovat.
Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO
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XIV.
Zavedení nabývaného majetku v rezortu MO do užívání
1. Příslušné části plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy budou zavedeny do užívání
v resortu Ministerstva obrany v souladu s platnou legislativou. Pro ověření parametrů
a požadavků na modernizované pracoviště budou provedeny u prvního z každého typu
(„prototypu“) následující zkoušky:
a) zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva obrany
č. 100 / 2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách
vojenských vozidel, s úplným materiálovým zabezpečením poskytovatelem;
b) zkrácené nebo úplné vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým
zabezpečením AČR a s podporou poskytovatele.
2. Ověření parametrů nutných pro schválení technické způsobilosti modernizovaných
provozoven dle čl. III. odst. 1 této smlouvy provede poskytovatel u akreditované nebo
autorizované zkušebny k tomu účelu odborně způsobilé.
3. Zkrácené vojskové zkoušky (dále jen „ZVZ) budou provedeny na základě nařízení NGŠ
AČR s provozovnami MPP 40Mlp LR PV, MPP 40SMlp LR PV a MPP 40Mlp BVP ve
VÚ 3255 Lipník nad Bečvou v rozsahu 10 pracovních dnů s organizačním a materiálně
technickým zabezpečením ze strany uživatele. Součástí tohoto nařízení bude výpis
konkrétních parametrů, které se mají ověřit v rámci zkoušek, časový plán a metodické
postupy včetně kritérií hodnocení.
4. Poskytovatel dodá nabyvateli min. 3 týdny před zahájením ZVZ všechny potřebné podklady
a dokumentaci:
a) prohlášení o připravenosti modernizovaných prostředků k provedení zkoušek;
b) výsledky všech zkoušek, které na zaváděné technice byly dosud provedeny;
c) vyjádření odborných orgánů OSD SDK MO, VZdrÚ AVZdr Praha, Hlavního ekologa
MO a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 39/2018 ze dne 25. září 2018;
d) upravenou průvodní a provozní dokumentaci modernizované provozovny v tištěné i
elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf v českém jazyce.
5. Poskytovatel k podpoře provedení zkoušek provede min. 1 týden předem proškolení obsluhy
a účastníků zkoušek u určeného organizačního celku včetně členů zkušební komise (rozsah
bude upřesněn v harmonogramu).
6. Poskytovatel se zavazuje vytvořit podporu zkoušek a zabezpečit účast zástupce
poskytovatele po celou dobu konání ZVZ jako nestálý člen komise.

XV.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1.

Nepředá-li poskytovatel nabyvateli řádně jednotlivá dílčí plnění v době a místě plnění dle čl. V.
odst. 1 a 2 této smlouvy, zaplatí nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny zhodnocované provozovny bez DPH dle přílohy č. 2 této smlouvy.

2.

V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady dle čl. X. odst. 2 této smlouvy zaplatí
poskytovatel nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, to
až do odstranění vady nebo do zániku smlouvy.

3.

Nepředá-li poskytovatel nabyvateli návrh harmonogramu v době a místě plnění dle čl. VIL
odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 1000,00 Kč.

4.

Nepředá-li poskytovatel nabyvateli podklady potřebné k provedení ZVZ dle čl. XIV. této
smlouvy zaplatí nabyvateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,00
Kč.

Sekce vyzbrojovaní a akvizic MO
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5.

V případě porušení povinností poskytovatele uvedené v čl. XII. odst. 6 této smlouvy zaplatí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení
s plněním povinnosti zde uvedené.

6.

V případě prodlení nabyvatele s úhradou faktury zaplatí nabyvatel poskytovateli úrok
z prodlení v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., za každý i započatý den
prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.

7.

Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká poskytovateli
a nabyvateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou
splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování povinné straně.

8.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení.

XVI.
Zánik závazku ze smlouvy
Závazek ze smlouvy zaniká:
a) splněním předmětu smlouvy
b)
c)

d)

písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním závazků,
jednostranným odstoupením nabyvatele od smlouvy dle § 2002 odst. 1 OZ pro její podstatné
porušení poskytovatelem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
• nesplnění závazků poskytovatele dle čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy, řádně a včas
(řádně a včas znamená v souladu se článkem III. a článkem V. smlouvy - „řádně“
vyjadřuje předání bez vad (akceptovatelné), „včas“ vyjadřuje předání v časovém
rozmezí definovaném touto smlouvou),
• nesplnění povinností vyplývajících z čl. VII. a čl. X. této smlouvy,
/
• nesplnění povinností vyplývajících z čl. XII. této smlouvy,
• nesplnění povinností vyplývajících z čl. XIV. této smlouvy.
jednostranným odstoupením nabyvatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.

XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích o 12 stranách a 7 přílohách o 112 stranách. Oba
výtisky mají platnost originálu. Poskytovatel a nabyvatel obdrží každý po jednom výtisku.
2. Smluvní strany se dohodly, že korespondence mezi nimi bude doručována datovou zprávou
v systému ISDS.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, které
se stávají nedílnou součástí smlouvy. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních
údajů některé ze smluvních stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena
datovou zprávou prostřednictvím ISDS.
4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ
a ?k/Sekce vy?brojovánľ o akvizic MO
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5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o registru smluv“).
6. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha 1 - Návrh technického řešení projektu Technické zhodnocení praporních
provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-7/2018
Příloha 2 - Cenový rozklad
Příloha 3 - Objednávka záruční opravy
Příloha 4 - Protokol o provedení záruční opravy/po provedení
opravy dle smlouvy č.
Příloha 5 - Specifikace utajovaných informací
Příloha 6 - Katalogizační doložka
Příloha 7 - Odborné stanovisko majetkového manažera KIS

V Praze dne

Pť).A?.

. xxxx2018

Za nabyvatele:
Ředitel
Ing. Petr ZÁBOREC

V Praze dne

?Z. xxxx 2018

Za poskytovatele:
Ředitel státního podniku
Mgr. Jiří PROTIVA

Z razítko a

Voienský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Prah,
IC 24272523. DIČ CZ24272523
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- 91 stran
- 8 stran
- 1 list
- 1 list
- 1 list
- 1 list
- 8 stran

Čj.: VTÚ/VTÚL-1564-7/2018

Výtisk číslo:
Počet listů: 46
Bez příloh

Návrh technického řešení projektu
„Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“
Technické zhodnocení praporních provozoven
OTKS
(Revize 2)
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Spolupracovali:

Praha, Říjen 2018
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1.

ÚČEL NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Návrh technického řešení je předkládán za účelem zpřesnění textové části specifikace
pořizované komodity „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN (Technické
zhodnocení prapornich provozoven OTKS)“ vydané Agenturou komunikačních
a informačních systémů Ministerstva obrany ČR jako příloha 2 k čj. MO 13971/2017-3255.
V této části technického řešení Vojenský technický ústav, a. s. (VTÚ, a. s.), odštěpný závod
Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany (VTÚLaPVO) blíže rozpracovává
navrhovaný modernizační proces prapornich provozoven OTKS a to na základě
oboustranných jednání mezi zadavatelem a osloveným státním podnikem. V rámci
oboustranných jednání zadavatel společně s osloveným státním podnikem odsouhlasili změny
vůči specifikaci a doporučili zpracování návrhu technického řešení technického zhodnocení
jednotlivých typů prapornich provozoven a pracoviště OTKS. Tento dokument slouží
jako doplněk smlouvy a specifikuje konkrétní požadavky na doplnění, obměnu technologií
z hlediska modernizace (technického zhodnocení).
Cílem technického zhodnocení prapornich provozoven a pracoviště OTKS je dosažení
schopností naplnění cílových schopností CT E5204N (Deployeable Networks) a CT E5203N
(Static Networks), které jsou bezpodmínečně nutné k zabezpečení vybudování vysoko
kapacitních datových sítí na taktické úrovni. Jejich požadovanou funkcionalitou
je zabezpečení dosažení schopností MNX (Mission Network Extension) prvků
a tím zabezpečit přijetí služeb CS, CFS (Core Funcitional Services), FAS (Funcitional Area
Services) a NATO SW Tool’s od prvků MNE (Mission Network Elements) v rámci
budovaných úkolových uskupení.
Nasazením nových technologií dojde u daných provozoven a pracovišť jednak k zásadnímu
navýšení přenosové kapacity umožňující implementovat do systému rozsáhlé multimediální
aplikace, tak i zvýšení odolnosti proti rušení a odposlechu, zvýšení efektivnosti využití
vyčleněného frekvenčního pásma, možnost všesměrové spojení a uvolnění pásma NATO-1
a NATO-III pro provoz technologií taktického rádiového spojení. Technickým zhodnocením
technologií CISCO dále dojde k naplnění operačních požadavků na přenosové prostředí
pro naplňování cílů, ke kterým se AČR zavázala (CT E5204, CT E5203, FMN, NATO SW
Tool’s, Core services, koncept C4ISTAR).
Modernizace přispěje k vytvoření podmínek pro zabezpečení informační podpory
pří dosahování potřebných schopností na území České republiky i mimo ni.
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2.

PŮVODNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Požadavkem zadavatele je modernizace (technické zhodnocení) provozoven Operačně
taktického komunikačního systému (OTKS) PozS. Modernizací dojde k naplnění
požadovaných schopností AČR a vytvoření podmínek pro výrazné zkvalitnění zabezpečení
informační podpory mobilních míst velení rotních, prapornich a brigádních úkolových
uskupení při vedení činnosti na území České republiky nebo mimo území České republiky.“.
Obecnou věcnou náplní pro realizaci je modernizace prapornich provozoven PozS v rozsahu:
- obměna stávající technologie radioreléového spojení - stanice RR 300 novou
radioreléovou stanicí RF-7800W včetně příslušenství;
- rekonstrukce datové schrány - doplnění konektorů pro optické a ETH (RJ 45) rozhraní.
- dílčí změny vnitřní kabeláže provozoven;
- zabezpečení upevnění antén včetně příslušenství při přepravě;
- začlenění stanice RF-7800W do stávajícího dohledového systému LASMAN;
- provedení úpravy vnitřní zádržné konstrukce pro upevnění vnitřní jednotky stanice
RF-7800W;
- modernizace bloků datových taktických přepojovačů/směrovačů DTPS 10 (původní
výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o) na novou generaci ISR-G2 (Integrated service
router - G2), označenou DTPS10P-G2 (výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o.);
- modernizace bloků DTPS-10TCE (výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o.), které jsou
součástí kontejnerů EDAC MILEX, obsahujících IP kryptografický prostředek
DALIBOR (šifrátor TCE 621), na novou generaci, označenou DTPS10TCE-G2
(výrobce TTC Telekomunikace, s.r.o.);
- obměna pracovních stanic operátora provozovny a operátora radiostanic (notebooků) u
provozoven MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP;
- implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16D-M v systému napájení
provozovny u provozoven MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP;
- dílčí změna vnitřní kabeláže provozovny (vazba kontejneru EDAK MILEX
a DTPS10P-G2 na kabelový rozváděč KR100, resp. KR40);
- vyřešení upevnění obměněné pracovní stanice na pracovní plochu operátora provozovny
a integrace bateriového napáječe do rozvodu palubní sítě malého napětí 24 Vss.

2.1
-

2.2
-

(' KiS

ÚPRAVA PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE
Aktualizace technického popisu a návodu k obsluze a údržbě;
aktualizace seznam předmětů v soupravě;
aktualizace technických podmínek pro výrobu jednotlivých provozoven.

DALŠÍ POŽADAVKY
Provedená modernizace nesmí snížit další provozní parametry pracoviště definované
v platných technických podmínkách pro jeho výrobu;
dodavatel předloží návrh časového harmonogramu přistavení vozidel k modernizaci
současně s nabídkou k realizaci zakázky;
W/vrh technického zhodnoceni rozvoje prapornich provozoven OTKS
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2.3

komisí odsouhlasený harmonogram bude součástí návrhu smlouvy na modernizaci
provozoven;
v případě zjištění závady při přejímce provozoven k modernizaci, která by bránila
jejímu provedení, bude vozidlo vyřazeno z harmonogramu modernizace, vojskovým
opravcem bude zabezpečena jeho oprava a následně opětovně zařazeno
do harmonogramu s posunutím termínu, do původního termínu modernizace
bude zařazeno jiné vozidlo z harmonogramu;
vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci typových provozoven se požaduje
předat prvotnímu příjemci (VZ 551210) k dalšímu využití v rámci AČR;
u každé z vyjmutých radioreléových stanic před jejich předáním prvotnímu příjemci
se jako součást modernizace požaduje provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic
v následujícím rozsahu:
• kontrola mechanického stavu a očištění konektorů od prachu a nečistot, kontrola
funkčnosti;
• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích
kontroly funkčnosti.

ZAVEDENÍ NABÝVANÉHO MAJETKU V REZORTU MO DO
UŽÍVÁNÍ

Modernizované provozovny budou zavedeny do užívání v resortu Ministerstva obrany
v souladu sNV č. 100/2015. Pro ověření parametrů a požadavků na modernizované
pracoviště budou provedeny u první z každého typu následující zkoušky:
-

zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č. 274/ 1999 Sb.,
s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem;
zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR
a s podporou dodavatele.

Ověření parametrů nutných pro schválení technické způsobilosti modernizovaných
provozoven provede zhotovitel u akreditované nebo autorizované zkušebny k tomu účelu
odborně způsobilé.
K ověření kvalitativního plnění požadovaných uživatelských parametrů připraví zhotovitel
dílo k provedení zkrácených voskových zkoušek u některého z vybraných útvarů AČR.
Zkrácené vojskové zkoušky (ZVZ) budou provedeny na základě nařízení NGŠ AČR, součástí
tohoto nařízení bude výpis konkrétních takticko-technických parametrů, které se mají ověřit
v rámci dílčích zkoušek, časový plán a metodické postupy včetně kritérií hodnocení.
Do zahájení ZVZ bude dodána dokumentace:
-

prohlášení o připravenosti modernizovaných provozoven k provedení ZVZ;

-

vyjádření orgánů OSD SDK MO, VZdrÚ AVZdr Praha, Hlavního ekologa MO
a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 100/2015;
upravenou průvodní a provozní dokumentaci modernizované provozovny;
návrh doplňku platných technických podmínek pro výrobu TP-VOG-2994-07,
TP 2804-07 a TP 2994-05.

-
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Dodavatel k podpoře provedení zkrácených vojskových zkoušek bude připraven provést
proškolení obsluhy a účastníků zkoušek u určeného organizačního celku včetně členů
zkušební komise.
Dodavatel se zavazuje vytvořit podporu ZVZ, zástupce dodavatele se zúčastní zkoušek
jako nestálý člen komise ZVZ.

2.4

POŽADAVKY NA DODAVATELE K PŘEDÁNÍ MAJETKU

Dodavatel při předání předmětu smlouvy doloží zápis o předání - akceptační protokol.

2.5

POŽADAVKY NA ASISTENCI FIRMY

Dodavatel zajistí na své náklady provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov
a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu 6 osob),
v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastností:
- integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájení a signálové kabeláže,
úpravy provozovny;
- postup instalace anténního systému a vnější jednotky radioreléové stanice na anténní
stožár z výbavy provozovny;
- bezpečnostní opatření související s přípravou k provozu a s vlastním provozem
radioreléové stanice.
Školení bude provedeno v místě dodavatele.

2.6

POŽADAVKY

NA

ŽIVOTNÍ

CYKLUS

POŘIZOVANÉHO

MAJETKU
Dodavatel se zavazuje zajistit dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 5 let.

2.7

DEFINOVANÝ A VŠEOBECNĚ ZÁVAZNÝ STANDARD

Dodavatel prokáže jednoznačně kvalitativní předpoklady a zkušenosti s realizací obdobných
zakázek (odbornou způsobilost firmy, zaměstnanců a předpokládaných subdodavatelů).
Dodavatel splní při realizaci dodávky požadavky stanovené v českém obranném standardu
ČOS 051631, který zavádí AQAP 2131, dodavatel bude připraven podrobit se auditu systému
jakosti podle ČOS 051626.
Dodávaná zařízení budou splňovat normy EU - označení CE.

2.8

STANOVENÍ
POŽADAVKŮ
NA
DOBU,
ZPŮSOB
ZABEZPEČENÍ ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

V souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. dodavatel přejímá závazek záruky
za jakost dodaného zboží, nově pořizované komodity pro modernizaci a za jejich zástavbu
do provozoven a to od data převzetí modernizovaného pracoviště přejímajícím po dobu
24 měsíců.

I KIS S’ávrh nrhnickčho zhodnoceni rozvoje prapornich provozoven OTKS

strana 11

2.9

POŽADOVANÉ ČASOVÉ LHŮTY NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Reklamace uplatňuje přejímající u dodavatele bezodkladně po zjištění vady na zboží
telefonicky, emailem a následně do 3 pracovních dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení.
Dodavatel je povinen nahlášenou vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího podání
na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě telefonického a emailového nahlášení se tato doba počítá od přijetí těchto nahlášení
dodavatelem.

2.10

POŽADAVEK

NA ZABEZPEČENÍ ÚDRŽBY

Systém používání údržby a oprav bude v souladu s platnými předpisy a dokumenty, které řeší
používání vojenské techniky a materiálu v AČR. Údržbu bude nutné provádět v rozsahu
stanoveném technologickými postupy při jednotlivých druzích údržby, při dodržení zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ekologie.

2.11

POŽADAVEK NA

BALENÍ,

PALETIZACI,

PŘÍPADNĚ

KONTEJNERIZACI
Konstrukční řešení techniky bude umožňovat její ukládání a skladování v souladu se Směrnicí
pro ukládání vojenského materiálu (čj. 62721/2005/DP-3042) schválené dne 30. 5. 2005,
která nahrazuje dosud platné předpisy a směrnice. Doba nutná k přípravě soupravy k provozu
po dlouhodobém skladování nepřekročí 12 hodin.

2.12

POŽADAVKY

NA PŘEPRAVU

Přepravu určeného prostředku a přistavení techniky k modernizaci zabezpečí uživatel
na své náklady. Zvláštní požadavky nejsou stanoveny.
Postup přistavení a předání techniky k modernizaci bude upřesněn po předložení návrhu
časového harmonogramu přistavení vozidel k modernizaci dodavatelem.

2.13

POŽADAVKY NA DODÁNÍ DOKUMENTACE
DODÁVKY

V

RÁMCI

Součástí modernizace pracovišť bude úprava průvodní a provozní dokumentace pracoviště
v nezbytném rozsahu v závislosti na vlastní modernizaci, včetně návrhu úprav TP (zpracování
a předložení ke schválení návrhu změn TP).
Upravená dokumentace bude dodána v tištěné podobě a dále v elektronické podobě na CD,
DVD ve formátu PDF.
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3.

PŘEHLED ZHODNOCOVANÝCH PROVOZOVEN A
PRACOVIŠTĚ OTKS

Požadované technické zhodnocení je zaměřeno na níže specifikované prapomí provozovny,
pracoviště a učebnu OTKS:

í K/S
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4.

ROZSAH
ŘEŠENÍ

NAVRHOVANÉHO

4.1

ROZDÍL NABÝVANÉHO MAJETKU
SLUŽEB OPROTI SPECIFIKACI

TECHNICKÉHO

A

POŘIZOVÁNÍ

V rámci koordinačních jednání a na základě souhlasného stanoviska vydaného manažerem
systému IS OTS VŘ byly oproti specifikaci provedeny úpravy související s upřesněním
rozsahu plnění. Upřesněný rozsah plnění v oblasti technického zhodnocení radioreléové části
komunikačního systému u prapomích provozoven, pracovišť a učebny spojovací víceúčelové
odpovídá následujícím požadavkům:
demontáž původních radioreléových stanic RR 300 bude provedena včetně SNMP
agentů FCUER;
o neprovádí se u učebny spojovací víceúčelové;
zástavba vnitřních jednotek nových radioreléových stanic RF-7800W (Network
Interface Unit) RF-7800W-IU200 nebude realizována;
o napájení radioreléových stanic bude provedeno prostřednictvím napájecí
jednotky PCU (Power Control Unit) automatického natáčecího systému RF7800W-AA002-PCU; jednotka bude připojena k místní LAN a správa bude
realizována prostřednictvím protokolů HTTP a SNMP;
o služební spojení bude probíhat prostřednictvím integrovaného systému Cisco
Unified Communications Manager Express (CUCME) ve směrovačích CISCO a
stávajícího IP telefonu CISCO; realizace služebního spojení bude vyžadovat
funkční komunikaci mezi jednotkami:
o RF-7800W-OU500;
o RF-7800 W-AA 002-PC U;
o směrovač CISCO včetně integrovaného CUCME;
o IP telefon CISCO.
zástavba jednotek hlasitého příposlechu nových radioreléových stanic RF-7800W
(Tactical Amplifier/speaker) RF-598O-SAO0 nebude realizována;
o viz předchozí bod;
zástavba automatického natáčecího anténního systému (Closed Loop Antenna
Alignment Systém - CLAAS) RF-7800W-AA001 včetně zástavby řídící a napájecí
jednotky RF-7800W-AA002-PCU do pomocných rámů ve všech přístupových
provozovnách;
o řídící a napájecí jednotky budou připojeny do rozvodu napájení, LAN
provozoven, prostředků a spojovací učebny a u kontejnerů k datové schráně;
o neprovádí se u učebny spojovací víceúčelové;
upevnění vnějšího bloku ETH ochrany (12069-0040-01) a ochrany natáčecího
systému (12069-0045-01) bude realizováno pouze na vnějším funkčním celku
jednotek RF-7800W-AA001 a RF-7800W-OU500;
o vdato\ých schránách a u učebny spojovací víceúčelové budou použity
odpovídající komerční bleskojistky;

L K/S
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uložení příslušenství stanic včetně příslušenství natáčecího systému a kabelového
příslušenství; materiál bude rozložen v přístrojových a doprovodných vozech
provozoven MPP 40Mlp LR, MPP 40SMlp LR a MPP 40Mlp BVP dle
prostorových možností s preferencí uložení v přístrojovém voze;
obměna stávajícího směrovače CISCO řady ISR 2900 v Datovém Taktickém
Přepojovači - Směrovací (DTPS) v neutajovane LAN novým směrovaěem CISCO
platformy ISR 4000;
o služby směrovače budou odpovídat stanovené architektuře a požadavkům na
připojení ke koaličním datovým sítím NATO v souladu s NATO FMN
Implementation Plan (NFIP);
o učebna spojovací víceúčelová bude doplněna 2x smérovačem CISCO ISR 4331;
integrace bezpečnostního prvku typu firewall (Palo Alto Networks PA-820) do sestavy
DTPS10P-G2;

o

učebna spojovací víceúčelová bude doplněna pro výukové účely Ix firewallem
PA-820;
provedení nezbytných úprav napájení, vnitřní kabeláže a datové schrány
pro navýšení počtu přípojných optických rozhraní v datových schránách BLACK
a RED;
nezbytné úpravy DTPS10TCE-G2
o souvisí s navýšením počtu přípojných optických rozhraní a úpravou datové
kabeláže (přechod na gigabit ethernet) v části RED (pouze u přístupových
provozoven);
začlenění všech zařízení komunikujících protokolem SNMP do nového lokálního
dohledového systému provozovny - LASMAN2;
o dodávka bude řešena multilicenčně s možností pokrytí instalace v rámci celého
IS OTS VŘ;
obměna pracovních stanic operátora provozovny a operátora radiostanic
v požadované specifikaci rovněž i u přístupových provozoven MPP 40Mlp LR;
o stávající stanice Getac S400 budou využity v rámci doplnění přenosných
počítačů do učebny spojovací víceúčelové v Žatci a Vyškově;
obměna bezpečnostního filtru vy sokofrekvenčního rušení rovněž i u přístupových
provozoven MPP 40Mlp LR;
o stávající bezpečnostní filtry vysokofrekvenčního rušení v přístupových
provozovnách MPP 40MIp LR jsou staršího provedení a s vyššími parametry
unikajících proudů;
požadovaná obměna směrovačů CISCO v DTPS10TCE-G2 ve vybraných
provozovnách bude provedena využitím demontovaných směrovačů řady ISR 2911
z DTPS10P-G2;
o využitím směrovačů CISCO řady ISR 2911 dojde k sjednocení HW konfigurací
bloků DTPS10TCE-G2 ve všech přístupových provozovnách IS OTS VŘ.

IS
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Obrázek 1 Cílová architektura praporních provozoven a modulů
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4.2

MPP 40M1PLR

Věcnou náplní technického zhodnocení soupravy pro realizaci předmětu veřejné zakázky
dle specifikovaných a doplněných požadavků pro typové provozovny MPP 40Mlp LR
je modernizace v rozsahu:
-

-

Demontáž - původní RRL stanice, navazující kabeláže, agenta SNMP, koaxiální
kabeláže, bleskojistkových ochran; napájecí kabeláže původní RRL stanic, směrovače;
Zástavba - řídící a napájecí jednotky CLAAS, úprava DTPS10P-G2, nové ethemetové
a napájecí kabeláže, sinusového střídače DC/AC, přepěťových ochran;
Upevnění - vnějších částí RRL stanice, antén a serva natáčecího systému na stávající
anténní nosiče a konzole, přívodní kabeláže k RRL stanici a k natáčecímu systému,
anténních systémů a příslušenství stanic uložených ve vozidlech v době přepravy;
Obměna - pracovních stanic operátorů;
Úprava vnitřní kabeláže a datových schrán - připojení vnějších částí RRL stanice,
rozšíření počtu přípojných optických rozhraní BLACK/RED, propojení s DTPS10P-G2
a DTPS10TCE-G2, úprava ICR 40M1;
Začlenění - zařízení do lokálního dohledového systému provozovny - LASMAN2;
Úprava DTPS10TCE-G2 - přechod ethemetové kabeláže na 1 GBit/s, navýšení počtu
optických rozhraní v datové schráně RED;
Uložení nově pořizovaného materiálu - v prostorech provozovny (PV, DV);
Základní ošetření - určeného vyjmutého materiálu (RRL stanice, směrovač);
Úprava průvodní a provozní dokumentace;

-

Projekt zástavby IP KP;
Výchozí elektrická revize (PV), periodická elektrická revize (DV, přívěsný vůz).

-

-

-
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4.2.1
-

Demontážní práce

Demontáž radioreléové stanice RR300 z pomocného rámu, napájecí a signálové
kabeláže (včetně nevyužitelných rozhraní E1/RR300 - KR);
demontáž bloku externího agenta radioreléové stanice RR300, blok agenta SNMP
FCUE/R, navazující ethemetové a napájecí kabeláže;
demontáž vnitřních koaxiálních kabelu a konektoru s bleskojistkami z datové schrány;
demontáž/úprava rámu radioreléové stanice RR300;
vyjmutí příslušenství stanice:

-

•
•
•
•

antény CR-1;
bloku hlasité hovorové soupravy HS 300/1600;
upraveného plnícího zařízení PK 1302;
koaxiálního kabel 30 m a na cívce a koaxiálních kabelů „svitek“ 10 m se suchými
zipy;
® dokumentace vlastních stanic;
® momentové klíče;
demontáž datového taktického přepojovače - směrovače DTPS10P-G2, demontáž
routeru CISCO typ ISR 2911 z přepravního kontejneru EDAK;
demontáž optických převodníků LMC-02 včetně napájecí a ethemetové kabeláže,
demontáž ethemetové kabeláže provozovny s ohledem na přechod na rychlost 1 GBit/s;
demontáž DTPS 10TCE-G2.

-

4.2.2
-

-

-

Zástavbové práce

Zástavba upevňovacího rámu pro řídící a napájecí jednotku polohovacího zařízení
CLAAS a radioreléové stanice; umístění rámu a police v prostorech po vyjmuté
radioreléové stanici RR300;
zástavba vnitřní části soupravy RRL stanice:
• řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (RF-7800W-AA001PCU);
• napájecí kabeláže 27 V;
® ethemetové kabeláže pro propojení se směrovačem;
• propojení s vnější jednotkou radioreléové stanice RF-780GW-OU500;
montáž přepěťových ochran do vnější schrány datových rozvodů (BLACK)
pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500, polohovacího zařízení CLASS
a ethemetových výstupů RJF45;

-

mechanické zajištění proti vytržení kabelu z konektoru ETH na straně bloku ochrany
umístěného u vnější jednotky RF-7800W („visící kabel“);

-

zástavba směrovače CISCO produktové řady ISR 4000 do DTPS10P-G2 včetně
systému napájení; konfigurace parametrů je odvozena ze stanovené architektury
a dle následujících požadovaných schopností:
• hlasové služby;
• služba zabezpečení datových přenosů;
© rozhraní v dostatečném počtu;
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Poznámka: Nový přepojovač/směrovač produktové řady CISCO ISR 4000
bude dodáván pouze se síťovým zdrojem 230VAC tak, aby byl schopen napájení
dle standardu IEEE 802.3af definující aktivní PoE. Směrovač bude napájen
ze sinusového střídače DC/AC, který bude primárně napájen ze SS rozvodu 27 VDC
provozovny. Pro koncová zařízení - VoIP telefonní přístroje bude využito stávajících
licencí zakoupených s těmito zařízeními, pro porty FXSP boudou pořízeny
odpovídající UCL Essential licence. Pro provozovnu MPP40 Mlp LR je stanoven typ
směrovače ISR433I-AXV.
-

zástavba firewallu PaloAlto PA-820 do DTPS10P-G2;
rekonstrukce datových schrán - rozšíření počtu převodníků LMC-02.GF a navýšení
ETH rozhraní dle bodu 4.2.4.
4.2.3

-

-

U A.’/.S'

Upevnění antén a natáčecího systému na stávající anténní nosiče

Upevnění parabolické antény RF-7800W-AT203 s jednotkou natáčecího anténního
systému CLA AS na stávající anténní nosiče:
• RACAL9m;
® anténní nástavec;
upevnění všesměrové antény RF-7800W-AT206 OMNI na stávající anténní nosiče:
• RACAL9m;
• anténní nástavec;
upevnění bloku ETH přepěťové ochrany 12069-0040-01 a ochrany natáčecího systému
12069-0045-01 (bleskojistkové ochrany musí být pevnou součástí anténního nástavce),
při zachování stávajících možností stožáru a směrování v azimutu; dále upevnění kabelu
ETH a napájecího a ovládacího kabelu k zamezení jeho vytržení z bloku ochrany
a uzemnění vnější jednotky umístěné na anténním stožáru;
umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:
• vnější jednotka RF-7800W-OU500 (lx);
• natáčecího systému CLAAS RF-7800W-AA001 (lx);
• parabolická anténa RF-7800W-AT203 (lx);
• všesměrová anténa RF-7800W-AT206 OMNI (lx);
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 na cívce
(CableAssy, Straight w/Backshells 72 m - 12069-0030-A240), pro usnadnění
rozvinování a svinování kabelu bude vyřešen jednoduchý stojan na cívky;
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 v případě
použití anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 15 m - 12069-0030A050);
• zemní žlutozelená kabeláž pro uzemnění radioreléové stanice RF-7800W-OU500
při montáži na stožár a na anténní nástavec
® napájecí a ovládací kabel 12069-0068-A100 - 30 m ze soupravy RF-7800WAA001 a doplněný kabel 12069-0068-A240 - 72 m, jehož délka umožní
zabezpečit umístění serva natáčecího systému CLAAS na anténní nosič:
o RACAL 9 m;
Xávtit technického zhodnoceni rozvoje praporuic/i provozoven O TKS
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4.2.4

AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožnění
napájení RF-7800W-OU500 při vynesení mimo provozovnu (adaptér je součástí
příslušenství radioreléové stanice).
Obměna pracovních stanic

V rámci technického zhodnocení je nad rámec původní specifikace požadováno provést
obměnu stávající pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic provozovny.
Pracovní stanice operátora provozovny bude připojena do vnitřní LAN provozovny
ethemetovým rozhraním a sériovým rozhraním k bloku DTP 40M1. Pracovní stanice
operátora radiostanic bude připojena sériovým rozhraním k radiostanicím provozovny.
Základní softwarová výbava obsahuje operační systém MS Windows 10 Professional.
Specializovaný SW spojený s obsluhou rádiových prostředků a DTP 40M1 není součástí
dodávky.
Pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic nejsou určeny pro práci
za jízdy provozovny. V provozovně budou za přesunu upevněny na pracovní ploše operátora
provozovny a operátora radiostanic.
Vzhledem k podmínkám provozu, zadavatel požaduje provedení pracovní stanice v částečně
odolném provedení s odolností proti prachu, proti rázům a vibracím, s pevným diskem
umístěným v protiotřesovém pouzdře s úpravou pro práci v nízkých teplotách od 0 °C.
Obměna zahrnuje:
- Demontáž pracovních stanic operátorů;
- demontáž ethemetové kabeláže pracoviště s ohledem na přechod na rychlost GBit/s;
- umístění a upevnění pracovních stanic na pracovní místa;
- připojení pracovních stanic k vnitřnímu rozvodu LAN rychlostí 1 Gbit/s;
- připojení pracovní stanice k radiostanicím a DTP 40M1 sériovým rozhraním
(integrovaným, případně prostřednictvím převodníku USB to Serial);
připojení pracovních stanic do elektrického rozvodu provozovny (27 VDC) pomocí
automobilových napájecích adaptérů.
Poznámka:
Pro napájení pracovní stanice v provozovně bude přednostně využíván automobilový
napájecí adaptér napevno zastavěný v prostředku. V případě vynesení pracovní stanice
mimo provozovnu bude k napájení využíván síťový adaptér uložený v příslušenství
provozovny.
Původní odolné pracovní stanice budou částečně využity pro doplnění techniky ÍKT
v učebnách spojovacích víceúčelových v Žatci a Vyškově.
4.2.5
-

V KIS

Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schrány

Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - připojení RRL stanice ke směrovači
a do vnitřního datového rozvodu;
rekonstrukce vnitřních rozvodů a konektorů DTPS10P-G2 dle aktuálních požadavků přechod na Ethernet 1 GBit/s;
Wivrh icchnicki/lto zhodnoceni ntzvoic praporu ich provozoven OTKS
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-

doplnění vnitřní řídící kabeláže pro ovládání serv natáčecího systému a doplnění
zodolněných konektorů pro připojení anténního natáčecího systému k provozovně;
doplnění zodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojení
vnější jednotky stanice RF-7800W-OU500 do datové schrány a pro zabezpečení
připojení ostatních systémů AČR (IMO, DM VPN, ...); součástí datové schrány
BLACK budou konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany všech rozhraní;
výměna lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF do celkového počtu
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně RED;
výměna lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF do celkového počtu
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně BLACK;
návazná úprava kabelového rozvaděče KR 40M1 v souvislosti s redukcí/úpravou
rozhraní El z DTPS10P-G2;
vyřešení napájení 2 ks optických převodníků v datové schráně RED a 2 ks optických
převodníků v datové schráně BLACK.
4.2.6

-

Integrace všech prvků komunikujících protokolem SNMP do nového dohledového
systému s možností zobrazení Web rozhraní na dohledovém počítači, snímání
a archivace událostí SNMP v dohledovém systému.
4.2.7

-

-

Začlenění do lokálního dohledového systému provozovny

Úprava DTPS10TCE-G2

Rekonstrukce Bloku utajovacího zařízení;
přechod na rychlost 1 GBit/s;
doplnění kabeláže a konektorů pro vyvedení 4 ks ethemetového rozhraní 1 GBit/s
pro připojení celkem 2 ks optických převodníků LMC-02.GF v datové schráně RED;
nad rámec specifikace obměna 1 ks certifikovaného bezpečnostního filtru
vysokofrekvenčního rušení SKY1FL16DMA2 určeného pro použití v systémech
určených pro zpracování informací do stupně utajení „TAJNE“ a zajištění oddělení
napájení aktiv v „RED/TAJNE“ části systému; filtr bude zapojen do systému malého
napájení přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného pro instalaci
kryptografického prostředku.
4.2.8

Uložení nově pořizovaného materiálu v PV a DV

Součástí technického zhodnocení bude uložení nově pořizovaného příslušenství v prostorech
provozovny (PV, DV) s ohledem na prostorové a hmotnostní možnosti/limity přístrojového a
doprovodného vozidla. Součástí technické dokumentace bude:
• popis postupu rozvinutí provozovny;
• popis postupu použití všech technologií;
• složení materiálu (provozovny);
• popis uložení a zajištění materiálu pro přepravu v přístrojovém (PV) a
doprovodném voze (DV);
• popis základního postupu ošetření po použití výnosného materiálu;
• popis základního ošetření nově dodávaného materiálu;
(' KIS
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4.2.9

popis ošetření v případě přechodu z letního/zimního na zimní/letní provoz.
Ošetření vyjímané technologie

Na určených vyjímaných dílech (radioreléové stanice, směrovače) provozovny bude
provedeno základní ošetření techniky v rozsahu:
• vyměněny veškerých mechanických ventilačních jednotek;
• vyčištění vnitřních prostoru jednotek od prachu a nečistot;
• kontrola funkčnosti;
•
•
4.2.10

zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích
kontroly funkčnosti;
vyjmutý materiál se seznamem techniky předat vojskovému opravci k následnému
využití.
Úprava průvodní a provozní dokumentace

Úprava průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována v souladu
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel držitelem,
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace obsahovat
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:
Průvodní dokumentace:
1. Technická dokumentace:
- popis a provoz;
- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
2. seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
3. pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
4. návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
5. průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
6. směrnice pro reklamační řízení;
7. záruční list;
8. technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
9. servisní knížka.
Provozní dokumentace:
1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:
- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;
3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.
L A7.S
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Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kniha I. - Technický popis systému;
Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP,
elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamník soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.
4.2.11

Projekt zástavby IP KP

V rámci technického zhodnocení provozovny bude řešitelem zpracován projekt zástavby
IP kryptografického prostředku. Projekt bude z obsahového hlediska posouzen Agenturou
bezpečnosti informací a prostřednictvím OB MO předán k posouzení z hlediska
certifikovatelnosti utajeného systému na NUKIB. Projekt bude zpracován v souladu
s V416/2012-NBÚ/30.
4.2.12

Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude realizátorem provedena
výchozí elektrická revize modernizované provozovny MPP 40Mlp LR.

U K!S
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4.2.13 Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro provozovnu MPP 4GMlp LR
Tabulka 1 Pořizovaný materiál provozovny MPP 40Mlp LR
i
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Tabulka 2 Pořizované služby provozovny MPP 40Mlp LR
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Tabulka 3 Seznam modernizovaných provozoven MPP 40Mlp LR
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4.2.14 Porovnání specifikace a návrhu technického řešení z materiálového
hlediska
Tabulka 4 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení
vfeSjlií'. 'iákí JSL
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Rozdílné položkyjsou označeny barevně (červeně ubráno, zeleně přidánoj.
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4.2.15 Schéma zapojení technicky zhodnocené provozovny MPP 40Mlp LR

Obrázek 3 Blokové schéma modernizované provozovny MPP 4Mlp LR
l K!S
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4.3

MPP 40SM1PLR

Věcnou náplní technického zhodnocení soupravy pro realizaci předmětu veřejné zakázky
dle specifikovaných a doplněných požadavků pro typové provozovny MPP 40SMlp LR je
modernizace v rozsahu:
-

-

-

L NIS

Demontáž - původní RRL stanice, navazující kabeláže, agenta SNMP, koaxiální
kabeláže, bleskojistkových ochran; napájecí kabeláže původní RRL stanic, směrovače;
Zástavba - řídící a napájecí jednotky CLAAS, úprava DTPS10P-G2, nové ethemetové
a napájecí kabeláže, sinusového střídače DC/AC, přepěťových ochran;
Upevnění - vnějších částí RRL stanice, antén a serva natáčecího systému na stávající
anténní nosiče a konzole, přívodní kabeláže k RRL stanici a k natáčecímu systému,
anténních systémů a příslušenství stanic uložených ve vozidlech v době přepravy;
Obměna - pracovních stanic operátorů;
Úprava vnitřní kabeláže a datových schrán - připojení vnějších částí RRL stanice,
rozšíření počtu přípojných optických rozhraní BLACK/RED, propojení s DTPS10P-G2
a DTPS10TCE-G2, úprava KR 40M1;
Začlenění - zařízení do lokálního dohledového systému provozovny - LASMAN2;
Úprava DTPS10TCE-G2 - přechod ethemetové kabeláže na 1 GBit/s, navýšení počtu
optických rozhraní v datové schráně RED;
Uložení nově pořizovaného materiálu - v prostorech provozovny (PV, DV);
Základní ošetření - určeného vyjmutého materiálu (RRL stanice, směrovač);
Úprava průvodní a provozní dokumentace;
Projekt zástavby IP KP;
Výchozí elektrická revize (PV), periodická elektrická revize (DV, přívěsný vůz)
Modernizace DTPS10TCE-G2 - samostatně provést u jedné provozovny - obměna
směrovače za nový typ - viz kapitola 4.4.7
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4.3.1 Demontážní práce
-

-

-

Demontáž radioreléové stanice RR300 z pomocného rámu, napájecí a signálové
kabeláže (včetně nevyužitelných rozhraní E1/RR300 - KR);
demontáž bloku externího agenta radioreléové stanice RR300, blok agenta SNMP
FCUE/R. navazující kabeláže;
demontáž vnitřních koaxiálních kabelů a konektorů s bleskojistkami z datové schrány;
demontáž (mimo MPP 40Mlp BVP)/úprava rámu radioreléové stanice RR300;
vyjmutí příslušenství stanice:
• antény CR-1;
• bloky hlasité hovorové soupravy HS 300/1600;
• upraveného plnícího zařízení PK 1302;
• koaxiálních kabelů 30 m na cívce a koaxiálních kabelů „svitek“ 10 m se suchými
zipy;
• dokumentace vlastní stanice;
demontáž datového taktického přepoj o vače/směrovače DTPS10P-G2; demontáž
směrovače CISCO typ ISR 2911 (ISR 2811 - lx MPP 40SMlp LR) z přepravního
kontejneru EDAK;
demontáž optických převodníků LMC-02 včetně napájecí a ethemetové kabeláže
demontáž ethemetové kabeláže provozovny s ohledem na přechod na rychlost 1 GBit/s;
demontáž DTPS 10TCE-G2.
4.3.2

-

-

Zástavbové práce

Zástavba upevňovacího rámu pro řídící a napájecí jednotku polohovacího zařízení
CLAAS a radioreléové stanice; umístění rámu na police v prostoru po vyjmuté
radioreléové stanici RR300;
zástavba vnitřních částí soupravy RRL stanice:
• řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (RF-7800W-AA001PCU);
• napájecí kabeláže 27 V;
• ethemetové kabeláže pro propojení se směrovačem;
• propojení s vnější jednotkou radioreléové stanice RF-7800W-OU500;
montáž přepěťových ochran do vnější schrány datových rozvodů (BLACK)
pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500, polohovacího zařízení CLASS
a ethemetových výstupů RJF45;

-

mechanické zajištění proti vytržení kabelu z konektoru ETH na straně bloku ochrany
umístěného u vnější jednotky RF-7800W („visící kabel“);

-

zástavba směrovače CISCO produktové řady ISR 4000 do DTPS10P-G2 včetně
systému napájení; konfigurace parametrů je odvozena ze stanovené architektury
a dle následujících požadovaných schopností:
• hlasové služby;
• služba zabezpečení datových přenosů;
• rozhraní v dostatečném počtu;

(. KtS
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Poznámka: Nový přepojovač/směrovač produktové řady CISCO ISR 4000
bude dodáván pouze se síťovým zdrojem 230VAC tak, aby byl schopen napájení
dle standardu IEEE 802.3af dejinující aktivní PoE. Směrovač bude napájen
ze sinusového střídače DC/AC, který bude primárně napájen ze SS rozvodu 27 VDC
provozovny. Pro koncová zařízení (VoIP telefonní přístroje bude využito stávajících
licencí zakoupených s těmito zařízeními). Pro provozovnu MPP 40SMlp LR je
stanoven typ směrovače ISR433I-AXV.
-

zástavba firewallu PaloAlto PA-820 do DTPS10P-G2;
rekonstrukce datových schrán pro možnost rozšíření počtu převodníků 4x LMC-02.GF
dle bodu 4.3.4.
4.3.3 Upevnění antén a natáčecího systému na stávající anténní nosiče

-

-

-

L' KiS

Upevnění parabolické antény RF-7800W-AT203 sjednotkou natáčecího anténního
systému CLAAS na stávající anténní nosiče:
• RACAL 9 m;
• anténní nástavec;
upevnění všesměrové antény RF-7800W-AT206 OMNI na stávající anténní nosiče:
• RACAL 9 m;
• anténní nástavec;
upevnění bloku ETH přepěťové ochrany 12069-0040-01 a ochrany natáčecího systému
12069-0045-01 (bleskojistkové ochrany musí být pevnou součástí anténního nástavce),
při zachování stávajících možností stožáru a směrování v azimutu; dále upevnění kabelu
ETH a napájecího a ovládacího kabelu k zamezení jeho vytržení z bloku ochrany
a uzemnění vnější jednotky umístěné na anténním stožáru;
umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:
• vnější jednotka RE-7800W-OU500 (1 x);
• natáčecího systému CLAAS RF-7800W-AA001 (lx);
• parabolická anténa RF-7800W-AT203 (lx);
® všesměrová anténa RF-7800W-AT206 OMNI (lx);
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 na cívce
(CableAssy, Straight w/Backshells 72 m - 12069-0030-A240), pro usnadnění
rozvinování a svinování kabelu bude vyřešen jednoduchý stojan na cívky;
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 v případě
použití anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 15 m- 12069-0030A050);
• zemní žlutozelená kabeláž pro uzemnění radioreléové stanice RF-7800W-OU500
při montáži na stožár a na anténní nástavec;
• napájecí a ovládací kabel 12069-0068-A100 - 30 m ze soupravy RF-7800WAA001 a doplněný kabel 12069-0068-A240 - 72 m, jehož délka umožní
zabezpečit umístění serva natáčecího systému CLAAS na anténní nosič:
o RACAL 9 m;
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4.3.4

AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožnění
napájení RF-7800W-OU500 při vynesení mimo provozovnu (adaptér je součástí
příslušenství radioreléové stanice).
Obměna pracovních stanic

V rámci technického zhodnocení je požadováno provést obměnu stávající pracovní stanice
operátora provozovny a operátora radiostanic provozovny.
Pracovní stanice operátora provozovny bude připojena do vnitřní LAN provozovny
ethemetovým rozhraním a sériovým rozhraním k bloku DTP 40M1. Pracovní stanice
operátora radiostanic bude připojena sériovým rozhraním k radiostanicím provozovny.
Základní softwarová výbava obsahuje operační systém MS Windows 10 Professional.
Specializovaný SW spojený s obsluhou rádiových prostředků a DTP 40M1 není součástí
dodávky.
Pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic nejsou určeny pro práci
za jízdy provozovny. V provozovně budou za přesunu upevněny na pracovní ploše operátora
provozovny a operátora radiostanic.
Vzhledem k podmínkám provozu, zadavatel požaduje provedení pracovní stanice v částečně
odolném provedení s odolností proti prachu, proti rázům a vibracím, s pevným diskem
umístěným v proti otřesovém pouzdře s úpravou pro práci v nízkých teplotách od 0 °C.
Obměna zahrnuje:
-

Demontáž pracovních stanic operátorů;
demontáž ethemetové kabeláže pracoviště s ohledem na přechod na rychlost GBit/s;
umístění a upevnění pracovních stanic na pracovní místa;
připojení pracovních stanic k vnitřnímu rozvodu LAN rychlostí 1 Gbit/s;
připojení pracovní stanice k radiostanicím a DTP 40M1 sériovým rozhraním
(integrovaným, případně prostřednictvím převodníku USB to Serial);
připojení pracovních stanic do elektrického rozvodu provozovny (27 VDC) pomocí
automobilových napájecích adaptérů.

Poznámka: Pro napájení pracovní stanice v provozovně bude přednostně využíván
automobilový napájecí adaptér napevno zastavěný v prostředku. V případě vynesení
pracovní stanice mimo provozovnu bude k napájení využíván síťový adaptér uložený
v příslušenství provozovny.
4.3.5

-

L A.75

Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schrány

Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - připojení RRL stanice ke směrovači
a do vnitřního datového rozvodu;
rekonstrukce vnitřních rozvodů a konektorů DTPS 10P-G2 dle aktuálních požadavků přechod na Ethernet 1 GBit/s;
doplnění vnitřní řídící kabeláže pro ovládání serva natáčecího systému a doplnění
zodolněných konektorů pro připojení anténního natáčecího systému k provozovně;
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-

doplnění zodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojení
vnější jednotky stanice RF-7800W-OU500 do datové schrány a pro zabezpečení
připojení ostatních systémů AČR (IMO, DM VPN, ...); součástí datové schrány
BLACK budou konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany těchto rozhraní;
výměna 1 x LMC-02 za 1 x LMC-02.GF a doplnění 1x LMC-02.GF do celkového počtu
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně RED;
výměna lx LMC-02 za lx LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF do celkového počtu
4 optických rozhraní (1 Gbit/s), optických vstupů/výstupů v datové schráně BLACK;
návazná úprava kabelového rozvaděče KR 40M1 v souvislosti s redukcí/úpravou
rozhraní El z DTPS10P-G2
vyřešení napájení 2 ks optických převodníků v datové schráně RED a 2 ks optických
převodníků v datové schráně BLACK.
4.3.6

Začlenění do lokálního dohledového systému provozovny

Integrace všech prvků komunikujících protokolem SNMP do nového dohledového systému s
možností zobrazení Web rozhraní na dohledovém počítači, snímání a archivace událostí
SNMP v dohledovém systému.
4.3.7
-

Úpravy DTPS 10TCE-G2

Rekonstrukce Bloku utajovacího zařízení;
přechod na rychlost 1 GBit/s;
doplnění kabeláže a konektorů pro vyvedení 4 ks ethemetového rozhraní 1 GBit/s
pro připojení celkem 2 ks optických převodníků LMC-02.GF v datové schráně RED
obměna 1 ks certifikovaného bezpečnostního filtru vysokofrekvenčního rušení
SKY1FL16DMA2 určeného pro použití v systémech určených pro zpracování
informací do stupně utajení „TAJNÉ“ a zajištění oddělení napájení aktiv
v „RED/TAJNÉ“ části systému; filtr bude zapojen do systému malého napájení
přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného pro instalaci kryptografického
prostředku.
4.3.8

Uložení nově pořizovaného materiálu v PV a DV

Součástí technického zhodnocení bude uložení nově pořizovaného příslušenství v prostorech
provozovny (PV, DV) s ohledem na prostorové a hmotnostní možnosti/limity přístrojového a
doprovodného vozidla. Součástí technické dokumentace bude:
• popis postupu rozvinutí provozovny;
• popis postupu použití všech technologií;
• složení materiálu (provozovny);
• popis uložení a zajištění materiálu pro přepravu;
• popis základního postupu ošetření po použití výnosného materiálu;
• popis základního ošetření nově dodávaného materiálu;
• popis ošetření v případě přechodu z letního/zimního na zimní/letní provoz.

( A7.S*
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4.3.9

Ošetření vyjímané technologie

Na určených vyjímaných dílech (radioreléová stanice, směrovač, přenosný počítač)
provozovny bude provedeno základní ošetření techniky v rozsahu:
® Vyměněny/vyčištění veškerých mechanických ventilačních jednotek;
• vyčištění vnitřních prostoru jednotek od prachu a nečistot;
® kontrola funkčnosti;
• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích
kontroly funkčnosti;
®
4.3.10

vyjmutý materiál se seznamem techniky bude předán vojskovému opravci
k následnému využití.
Úprava průvodní a provozní dokumentace

Úprava průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována v souladu
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel držitelem.
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace obsahovat
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:
Průvodní dokumentace:
1. Technická dokumentace:
- popis a provoz;
- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
2. seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
3. pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
4. návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
5. průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
6. směrnice pro reklamační řízení;
7. záruční list;
8. technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
9. servisní knížka.
Provozní dokumentace:
1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:
- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;
3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.
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Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kniha I. - Technický popis systému;
Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP,
elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamnik soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.
4.3.11

Projekt zástavby IP KP

V rámci technického zhodnocení provozovny bude řešitelem zpracován projekt zástavby
IP kryptografického prostředku. Projekt bude z obsahového hlediska posouzen Agenturou
bezpečnosti informací a prostřednictvím OB MO předán k posouzení z hlediska
certifikovatelnosti utajeného systému na NUKIB. Projekt bude zpracován v souladu
s V416/2012-NBÚ/30.
4.3.12

Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude realizátorem provedena
výchozí elektrická revize modernizované provozovny MPP 40SMlp LR.
4.3.13

Modernizace DTPSI0TCE-G2

Dle specifikace je požadována modernizace DTPS10TCE-G2 u provozovny MPP 40SMlp
LR PV výrobní číslo 2994-005 (SALLDKAS87A748031). Modernizace je samostatně
popsána v kapitole 4.4.7 tohoto návrhu technického řešení. Výčet pořizovaného materiálu je
uveden v Tabulka 9 (položky 16, 18, 27).
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4.3.14

Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro provozovnu MPP 40SMlp LM
Tabulka 5 Pořizovaný materiál provozovny MPP 40SMlp LR
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Tabulka 6 Pořizované služby provozovny MPP 40SMlp LR
i ' i V"- >?• ' •
U.j

L KJS

\(hrh wvhmvkvho zhodnoceni rozvoji* praporuich provozoven OlKS

strana 40

yfuLaPVO

Tabulka 7 Seznam modernizovaných provozoven MPP 40SMlp LR
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4.3.15

Porovnání specifikace a technického řešení z materiálového hlediska

Tabulka 8 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení
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Poznámka:
Rozdílné položkyjsou označeny barevně (červeně ubráno, zeleně přidáno).
( K/S
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4.3.16

Schéma zapojení modernizované provozovny MPP 40SMlp LR

Obrázek 4 Blokové schéma modernizované provozovny MPP 40SMlp LR
U K/S Návrh technického zhodnoceni rozvoje pnrpornieh provozoven OlKS

4.4

MPP 40M1P B VP

Věcnou náplní technického zhodnocení soupravy pro realizaci předmětu veřejné zakázky
dle specifikovaných a doplněných požadavků pro typové provozovny MPP 40Mlp BVP je
modernizace v rozsahu:
-

-

-

-

l K/S

Demontáž - původní RRL stanice, navazující kabeláž, agent SNMP, koaxiální kabeláž,
bleskojistková ochrana; napájecí kabeláž původní RRL stanice, DTPS1QP-G2,
DTPS10TCE-G2;
Zástavba - řídící a napájecí jednotky CLAAS, úprava DTPS10P-G2, DTPS10TCE-G2,
nové ethemetové a napájecí kabeláže, sinusového střídače DC/AC, přepěťových ochran;
Upevnění - vnějších částí RRL stanice, antén a serva natáčecího systému na stávající
anténní nosiče a konzole, přívodní kabeláže k RRL stanici a k natáčecímu systému,
anténních systémů a příslušenství stanic uložených ve vozidlech v době přepravy;
Obměna - pracovních stanic operátorů;
Úprava vnitřní kabeláže a datové schrány - připojení vnějších částí RRL stanice,
rozšíření počtu přípojných optických rozhraní RED/BLACK, propojení s DTPS10P-G2
a DTPS10TCE-G2, úprava KR 40M1;
Začlenění - zařízení do lokálního dohledového systému provozovny - LASMAN2;
Modernizace DTPS10TCE-G2 - obměna směrovače, přechod ethemetové kabeláže
na l GBiťs, implementace bezpečnostního filtru vysokofrekvenčního rušení;
Uložení nově pořizovaného materiálu - v prostorech provozovny (PV, DV);
Základní ošetření - určeného vyjmutého materiálu (RRL stanice, směrovač, pracovní
stanice);
Úprava průvodní a provozní dokumentace;
Projekt zástavby IP KP;
Výchozí elektrická revize (PV), periodická elektrická revize (DV

Xuvrh fťťhnů křJto zhodnoceni rozvoje prnpornicfi provozoven OILS
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4.4.1

Demontážní práce

-

Demontáž radioreléové stanice RR300 z pomocného rámu, napájecí a signálové
kabeláže (včetně nevyužitelných rozhraní E1/RR300 - KR);
- demontáž bloku externího agenta radioreléové stanice RR300, blok agenta SNMP
FCUE/R, navazující kabeláže;
- demontáž vnitřních koaxiálních kabelů a konektorů s bleskojistkami z datové schrány;
vyjmutí příslušenství stanice:
• antény CR-1;
• bloky hlasité hovorové soupravy HS 300/1600;
• upraveného plnícího zařízení PK 1302;
• koaxiálních kabelů 30 m na cívce a koaxiálních kabelů „svitek“ 10 m se suchými
zipyt
• dokumentace vlastní stanice;
- demontáž datového taktického přepojovače/směrovače DTPS10P-G2; demontáž
směrovače CISCO typ ISR 2911 (ISR 2811 - lx MPP 40Mlp LR) z přepravního
kontejneru EDAK;
- demontáž optických převodníků LMC-02 včetně napájecí a ethemetové kabeláže
demontáž ethemetové kabeláže provozovny s ohledem na přechod na rychlost 1 GBit/s;
- demontáž DTPS 10TCE-G2
4.4.2

-

-

-

i K/S

Zástavbové práce

Úprava rámu po vyjmuté RRL stanici pro upevnění řídící a napájecí jednotky
polohovacího zařízení CLAAS a radioreléové stanice;
zástavba vnitřních částí soupravy RRL stanice:
• řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (RF-7800W-AA001PCU);
• napájecí kabeláže 27 V;
• ethemetové kabeláže pro propojení se směrovačem;
• propojení s vnější jednotkou radioreléové stanice RF-7800W-OU500;
montáž přepěťových ochran do vnější schrány datových rozvodů pro připojení vnější
jednotky RF-7800W-OU500, polohovacího zařízení CLASS a ethemetových výstupů
RJF45;
mechanické zajištění proti vytržení kabelu z konektoru ETH na straně bloku ochrany
umístěného u vnější jednotky RF-7800W („visící kabel“);
zástavba směrovače CISCO produktové řady ISR 4000 do DTPS10P-G2 včetně
systému napájení; konfigurace parametrů je odvozena ze stanovené architektury
a dle následujících požadovaných schopností:
• hlasové služby;
• služba zabezpečení datových přenosů;
• rozhraní v dostatečném počtu;
Poznámka: Nový přepojovač/směrovač produktové řady CISCO ISR 4000
bude dodáván pouze se síťovým zdrojem 230VAC tak, aby byl schopen napájení
Váirh technického zhodnoceni rozvoje praporuich provozoven OTKS
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dle standardu IEEE 802.3af definující aktivní PoE. Směrovač bude napájen
ze sinusového střídače DC/AC, který bude primárně napájen ze SS rozvodu 27 VDC
provozovny. Pro koncová zařízení (VoIP telefonní přístroje bude využito stávajících
licencí zakoupených s těmito zařízeními). Pro provozovnu MPP 40Mlp BVP je
stanoven typ směrovače ISR4331-AXV.
-

zástavba fírewallu PaloAIto PA-820 do DTPS10P-G2;
rekonstrukce datové schrány pro možnost rozšíření počtu HMA konektorů dle
požadavků uvedených v bodě4.4.5.
4.4.3

-

-

-

-

U KÍS

Upevnění antén a natáčecího systému na stávající anténní nosiče

Upevnění parabolické antény RF-7800W-AT203 s jednotkou natáčecího anténního
systému CLA AS na stávající anténní nosiče:
• RACAL 9 m;
• RACAL 15 m;
® anténní nástavec;
upevnění všesměrové antény RF-7800W-AT206 OMNI na stávající anténní nosiče:
• RACAL 9 m;
• RACAL 15 m;
• anténní nástavec;
upevnění bloku ETH přepěťové ochrany 12069-0040-01 a ochrany natáčecího systému
12069-0045-01 (bleskojístkové ochrany musí být pevnou součástí anténního nástavce),
při zachování stávajících možností stožáru a směrování v azimutu; dále upevnění kabelu
ETH a napájecího a ovládacího kabelu k zamezení jeho vytržení z bloku ochrany
a uzemnění vnější jednotky umístěné na anténním stožáru;
umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny (PV, DV):
• vnější jednotka RF-7800W-OU500 (lx);
• natáčecího systému CLAAS RF-7800W-AA001 (lx);
® parabolická anténa RF-7800W-AT203 (lx);
• všesměrová anténa RF-7800W-AT206 OMNI (lx);
• zodolněný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 na cívce
(CableAssy, Straight w/Backshells 72 m - 12069-0030-A240), pro usnadnění
rozvinování a svinování kabelu bude vyřešen jednoduchý stojan na cívky;
• zodolnčný kabel ETH pro připojení vnější jednotky RF-7800W-OU500 v případě
použití anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 15 m - 12069-0030A050);
• zemní žlutozelená kabeláž pro uzemnění radioreléové stanice RF-7800W-OU500
při montáži na stožár a na anténní nástavec;
• napájecí a ovládací kabel 12069-0068-A100 - 30 m ze soupravy RF-7800WAA001 a doplněný kabel 12069-0068-A240 - 72 m, jehož délka umožní
zabezpečit umístění serva natáčecího systému CLAAS na anténní nosič:
o RACAL 9 m;
o RACAL 15 m;
\avrh technického zhodnoceni rozvoje praparních provozovat OTKS
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4.4.4

AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožnění
napájení RF-7800W-OU500 při vynesení mimo provozovnu (adaptér je součástí
příslušenství radioreléové stanice).
Obměna pracovních stanic

V rámci technického zhodnocení je požadováno provést obměnu stávající pracovní stanice
operátora provozovny a operátora radiostanic provozovny.
Pracovní stanice operátora provozovny bude připojena do vnitřní LAN provozovny
ethemetovým rozhraním a sériovým rozhraním k bloku DTP 40M1. Pracovní stanice
operátora radiostanic budou připojeny sériovým rozhraním k radiostanicím provozovny.
Základní softwarová výbava obsahuje operační systém MS Windows 10 Professional.
Specializovaný SW spojený s obsluhou rádiových prostředků a DTP 40M1 není součástí
dodávky.
Pracovní stanice operátora provozovny a operátora radiostanic nejsou určeny pro práci
za jízdy provozovny. V provozovně budou za přesunu upevněny na pracovní ploše operátora
provozovny a operátora radiostanic.
Vzhledem k podmínkám provozu zadavatel požaduje provedení pracovní stanice v částečně
odolném provedení s odolností proti prachu, proti rázům a vibracím, s pevným diskem
umístěným v proti otřesovém pouzdře s úpravou pro práci v nízkých teplotách od 0 °C.
Obměna zahrnuje:
-

Demontáž upínacích rámů stávajících pracovních stanic operátorů;
demontáž ethemetové kabeláže pracoviště s ohledem na přechod na rychlost GBit/s;
umístění a upevnění pracovních stanic na pracovní místa:
připojení pracovních stanic k vnitřnímu rozvodu LAN rychlostí 1 Gbit/s;
připojení pracovní stanice k radiostanicím a DTP 40M1 sériovým rozhraním
(integrovaným, případně prostřednictvím převodníku USB to Serial);
připojení pracovních stanic do elektrického rozvodu provozovny (27 VDC) pomocí
automobilových napájecích adaptérů.
Poznámka: Pro napájení pracovní stanice v provozovně bude přednostně využíván
automobilový napájecí adaptér napevno zastavěný v prostředku. V případě vynesení
pracovní stanice mimo provozovnu bude k napájení využíván síťový adaptér uložený
v příslušenství provozovny.
4.4.5

-

l K/S

Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže a datové schrány

Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - připojení RRL stanice ke směrovači
a do vnitřního datového rozvodu;
rekonstrukce vnitřních rozvodů a konektorů DTPS10P-G2 dle aktuálních požadavků přechod na Ethernet 1 GBit/s;
doplnění vnitřní řídící kabeláže pro ovládání serva natáčecího systému a doplnění
zodolněných konektorů pro připojení anténního natáčecího systému k provozovně;
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-

doplnění zodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojení
vnější jednotky stanice RF-7800W-OU500 do datové schrány a pro zabezpečení
připojení ostatních systémů AČR (IMO, DM VPN, ...); součástí datové schrány budou
konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany těchto rozhraní;
výměna lx LMC-02 za lx LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF, případně jiné,
adekvátní, technologicky schůdné řešení pro zabezpečení instalace celkového počtu 4
optických rozhraní (1 Gbit/s) optických vstupů/výstupů RED v datové schráně;
výměna lx LMC-02 za lx LMC-02.GF a doplnění lx LMC-02.GF, , případně jiné,
adekvátní, technologicky schůdné řešení pro zabezpečení instalace celkového počtu 4
optických rozhraní (1 Gbit/s) optických vstupů/výstupů BLACK v datové schráně;
návazná úprava kabelového rozvaděče KR 40M1 v souvislosti s redukcí/úpravou
rozhraní El a FXS z DTPS10P-G2;
vyřešení napájení 4 ks optických převodníků RED a BLACK v datové schráně.
4.4.6

Začlenění do lokálního dohledového systému provozovny

Integrace všech prvků komunikujících protokolem SNMP do nového dohledového systému s
možností zobrazení Web rozhraní na dohledovém počítači, snímání a archivace událostí
SNMP v dohledovém systému.
4.4.7

Modernizace DTPS 10TCE-G2

Věcnou náplní provedeného technického zhodnocení bude modernizace datových taktických
přepojovačů/směrovačů na novou generaci ISR-G2 (označeny DTPS10TCE-G2 dle
specifikovaných požadavků.
DTPS10TCE-G2 je složen z komunikačního datového uzlu (směrovač CISCO)
s integrovanými hlasovými a video službami (Cisco Unified Communication Manager
Express). Blok je součástí přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného též pro vkládání
kryptografického prostředku DALIBOR.
Specifika obměňovaného směrovače vychází z dohodnutých technických parametrů řešených
v rámci technických jednání mezi zadavatelem a dodavatelem.
Modernizace zahrnuje:
- rekonstrukci Bloku utajovacího zařízení;
- přechod kabeláže a konektorů na rychlost 1 GBit/s;
- doplnění kabeláže a konektorů pro vyvedení 4 ks ethemetového rozhraní 1 GBit/s
pro připojení celkem 2 ks optických převodníků LMC-02.GF RED v datové schráně;
- obměnu stávajícího směrovače za směrovač z původní zástavby DTPS1QP-G2
provozoven MPP 40Mlp BVP (CISCO ISR 2911 bez modulů El a FXS);
- implementace 1 ks certifikovaného bezpečnostního filtru vysokofrekvenčního rušení
SKY1FL16DMA2 určeného pro použití v systémech určených pro zpracování
informací do stupně utajení „TAJNÉ“ a zajištění oddělení napájení aktiv v
„RED/TAJNÉ“ části systému; filtr bude zapojen do systému malého napájení
přepravního kontejneru EDAK MILEX určeného pro instalaci kryptografického
prostředku.
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Poznámka:

Na integrované původní směrovače (CISCO ISR 2911) se nevztahuji body 2.8, 2.9, které
stanovují požadavky na dobu a způsob zabezpečení záručního a pozáručního servisu a
požadované časové Ihúty na odstranění závad.
4.4.8

Uložení nově pořizovaného materiálu v PV a DV

Součástí technického zhodnocení bude uložení nově pořizovaného příslušenství v prostorech
provozovny (PV, DV) s ohledem na prostorové a hmotnostní možnosti/limity přístrojového a
doprovodného vozidla. Součástí technické dokumentace bude:
• popis postupu rozvinutí provozovny;
• popis postupu použití všech technologií;
• složení materiálu (provozovny);
• popis uložení a zajištění materiálu pro přepravu;
• popis základního postupu ošetření po použití výnosného materiálu;
• popis základního ošetření nově dodávaného materiálu;
• popis ošetření v případě přechodu z letního/zimního na zimní/letní provoz.
4.4.9

Ošetření vyjímané technologie

Na určených vyjímaných dílech (radioreléová stanice, směrovač, přenosný počítač)
provozovny bude provedeno základní ošetření techniky v rozsahu:
• vyměněny/vyčištění veškerých mechanických ventilačních jednotek;
• vyčištění vnitřních prostoru jednotek od prachu a nečistot;
• kontrola funkčnosti;
• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích
kontroly funkčnosti;
• vyjmutý materiál se seznamem techniky bude předán vojskovému opravci
k následnému využití.
4.4.10

Úprava průvodní a provozní dokumentace

Úprava průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována v souladu
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel držitelem.
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace obsahovat
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:
Průvodní dokumentace:

1. Technická dokumentace:
- popis a provoz;
- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
2. seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
U K IS
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
směrnice pro reklamační řízení;
záruční list;
technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
servisní knížka.

Provozní dokumentace:

1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:
- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;
3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.
Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:
1. Kniha I. - Technický popis systému;
2. Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
3. Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
4. Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
5. Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
6. Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
7. Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP,
elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamník soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.
4.4.11

Projekt zástavby IP KP

V rámci technického zhodnocení provozovny bude řešitelem zpracován projekt zástavby
IP kryptografického prostředku. Projekt bude z obsahového hlediska posouzen Agenturou
bezpečnosti informací a prostřednictvím OB MO předán k posouzení z hlediska
čertifíkovatelnosti utajeného systému na NÚKIB. Projekt bude zpracován v souladu
s V416/2012-NBÚ/30.
4.4.12

Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude realizátorem provedena
výchozí elektrická revize modernizované provozovny MPP 40Mlp BVP.

i K/S
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4.4.13

Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro provozovnu MPP 40Mlp BVP
Tabulka 9 Pořizovaný materiál provozovny MPP 40Mlp BVP
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Tabulka 10 Pořizované služby provozovny MPP 40Mlp BVP
•
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Tabulka 11 Seznam modernizovaných provozoven MPP 40Mlp BVPPV
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4.4.14

Porovnání specifikace a technického řešení z materiálového hlediska

Tabulka 12 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení
i ■ cp v

;:i
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Poznámka:
Rozdílné položkyjsou označeny barevně (červeně ubráno, zeleně přidáno).
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4.4.15

Schéma zapojení modernizované provozovny MPP 40Mlp BVP

Obrázek 5 Blokové schéma modernizované provozovny MPP 40Mlp BVP
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4.5

UČEBNA PRAPORNÍCH PROVOZOVEN VYŠKOV

Věcnou náplní realizace předmětu veřejné zakázky dle specifikovaných a doplněných
požadavků je pořízení a zástavba technologií RRL spojení pro učebnu (učebny) prapomích
provozoven ve Vyškově. Zástavba technologií bude možná až po provedených stavebních
úpravách plánovaných provést v prvním pololetí 2019. Rozsah realizace je stanoven
následující:
-

Demontáž - neprovádí se;
Zástavba - radioreléových stanic, PoE injektoru, směrovačů CISCO řady ISR 4000,
kabelových tras a průchodů pro koaxiální kabely včetně vloženého pevného útlumu,
přepěťových ochran;

-

Upevnění - antén na anténní konzole, koaxiální kabeláže mezi anténami a učebnou,
bleskojistkových ochran a zemnění,
Úpravy kabeláže - připojení radioreléových stanic RF-7800W-OU500 k LAN učebny

-

Popis zapojení a základního ošetření technologií;
Tvorba průvodní a provozní dokumentace;
Výchozí elektrická revize zařízení.

Poznámka:
Pro potřeby výuky spojovacích odborností bude učebna spojovací víceúčelová v rámci plnění
samostatné doplněna:
- dvojicí antén odpovídajících reálnému doplnění/použití v prapomích přístupových
provozovnách; jedná se o anténu parabolickou AT-203 (RF-7800W-AT203) Ix a anténu
všesměrovou OMNI AT-206 (RF-7800W-AT206) Ix; antény bude možno využít jako
školící materiál, případně pro výnos a použití radioreléových stanic mimo učebnu;
- 1 ks firewallu Palo Alto Networks PA-820;
- I ks IP digitální (BRI) hlasové brány simulující technologii DTP 40MI; technologie
DTP 40MI nadále není na trhu dostupná, analogová telefonie bude realizována
prostřednictvím karty N1M-4FXSP ve směrovačích CISCO ISR 4331;
- 2 ks Voice over IP telefony aktuální produktové řady CISCO;
Vzhledem k absenci natáčecího anténního systému RF-7800W-AA00I CLAAS (Closed Loop
Antenna Alignment System) nebude pro radioreléovou stanici použit napájecí a řídící modul
RF-7800W-AA002-PCU; za tímto účelem bude provedena instalace PoE injektoru standardu
IEEE 802.3at.
Učebna spojovací víceúčelová bude doplněna 2 ks odolných přenosných počítačů Getac S410,
vyjmutých z provozoven MPP 40Mlp LR pro potřeby simulace reálného provozu
přístupových provozoven. Na počítačích bude provozován multilicenčně dodaný SW
LASMAN2. Na tyto počítače se nevztahují body 2.8, 2.9, které stanovují požadavky na dobu
a způsob zabezpečení záručního a pozáručního servisu a požadované časové lhůty
na odstranění závad.
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4.5.1
-

úŕ:>: ;

Demontážní práce

Neprovádí se.
4.5.2

-

Zástavbové práce

Zástavba radioreléových stanic RF-780QW-OU500 na výložníky umístěné na zdech
učebny;
montáž 2 ks 19“ skříní 6U na stěnu učebny;
instalace PoE injektoru do skříní 19“ 6U pro zabezpečení napájení radioreléových stanic
RF-7800W-QU500;
instalace směrovačů CISCO řady ISR 4331 do skříní 19“ 6U;
instalace 1 ks firewallu Palo Alto Networks PA-820;
instalace Iks BRI IP hlasové brány jako simulující prvek technologie DTP 40M1;
připojení/konfigurace 2x VoIP telefonů;
připojení odolných přenosných počítačů Getac S400, instalace SW LASMAN2;
vybudování kabelových průchodů pro koaxiální kabely k anténám;
osazení koaxiálních kabelů (kabelových svodů) s vloženým pevným útlumem;
montáž přepěťových ochran na vstupu koaxiálních kabelů do budovy;
montáž uzemnění pro radioreléové stanice a pro přepěťové ochrany.

-

4.5.3
-

Upevnění antén na budovu, zemnění

Upevnění panelových antén (RF-7800W-AT201) na anténní konzole umístěné na
vnějším plášti budovy, bezprostředně u oken učebny.
4.5.4

Nezbytné úpravy vnitřní kabeláže

-

Úprava datových rozvodů pro připojení radioreléových stanic do LAN učebny;

-

doplnění kabeláže od jednotek injektorů PoE do datové sítě LAN a k radioreléovým
stanicím RF-7800W-OU500;
napájení jednotlivých komponent.

-

4.5.5

Popis zapojení a základního ošetření technologií

Součástí pořízení technologií a její zástavby bude:
- popis, datové schéma zapojení dodávaných technologií v učebně (elektrické, datové);
- popis základního ošetření dodávaných technologií.
4.5.6

Tvorba průvodní a provozní dokumentace

Tvorba průvodní a provozní dokumentace bude dodavatelem zpracována v souladu
se standardem MIL-STD-38784 a certifikátem ISO 9001, jehož je dodavatel držitelem.
Po obsahové stránce budou jednotlivé kapitoly zpracovávané dokumentace obsahovat
požadavky ČOS 051632 3. vydání, tzn.:
Průvodní dokumentace:
1. Technická dokům entace:
- popis a provoz;
L K/S
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- údržba, ukládání a skladování;
- vojskové opravy;
- katalog dílů;
- katalog - Normativ spotřeby náhradních dílů;
- katalog speciálních přípravků;
seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství (výbavy);
pokyny pro záběh (pokud jsou výrobcem stanoveny);
návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení;
průvodní doklady o kvalitě zhotoveného výrobku;
směrnice pro reklamační řízení;
záruční list;
technický průkaz, technický průkaz vojenského vozidla;
servisní knížka.

Provozní dokumentace:
1. Provozní sešit vojenské techniky s přílohami a revizními zprávami;
2. Technický deník:
- Technický deník výzbroje;
- Technický deník materiálu;
- Technický deník vojenského technického zařízení;
3. Záznamník materiálu;
4. Technický list.
Výše zmíněné požadavky budou zapracovány do následující dokumentace spadající pod
certifikaci ISO 9001 a MIL-STD-38784:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kniha I. - Technický popis systému;
Kniha II. - Uživatelská a výcviková příručka;
Kniha III. - Instrukce pro provoz a údržbu systému;
Kniha IV. - Instalační příručka speciálního SW;
Kniha V. - Katalog konstrukčních dílů;
Osvědčení o výchozí revizi elektrické instalace;
Vyjádření orgánů (OSK SDK MO, VZdrÚ, Hlavní ekolog MO) k oblastem BOZP,
elektrických zařízení, protipožárních opatření, hygieny a ekologie);
8. Záznamník soupravy;
9. Technické listy jednotlivých zařízení;
10. Popis a návody k použití a obsluze jednotlivých výrobků, zařízení.
4.5.7

Revize elektrické části zařízení (po modernizačním kroku)

V rámci technického zhodnocení před předáním uživateli, bude provedena výchozí elektrická
revize následujících prvků spojovací učebny:
• revize uzemnění anténních držáků;
• revize uzemnění bleskojistkových ochran.

U K/S

Xůvrh uchnkki'ho zhodnoceni rozvoje praparnich provozoven OTKS

strana 59

4.5.8

Souhrn pořizovaného majetku a služeb pro praporní učebnu

Tabulka 13 Pořizovaný materiál učebny prapomích provozoven Vyškov
aga

lipipi
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Tabulka 14 Pořizované služby učebny prapomích provozoven Vyškov
1

[KOji
1.

Zástavba RF-7800W-OU500 v učebně

2.

Montáž anténních držáků (výložníků) na okenní rámy

3.

Montáž panelových antén AT-207 na anténní držáky

4.

Připojení injektora PoE do rozvodu napájení a LAN učebny

5.

Montáž přepěťových ochran na koaxiální kabely při vstupu do budovy

6.

Montáž skříní 19“ 6U

7.

Osazení technologií do skříní 19“ 6U

8.

Zapojení vnitřního rozvodu LAN (směrovač, firewall, VoIP tlf)

9.

Úprava vnitřního rozvodu napájení

10.

Základní konfigurace dohledového systému LASMAN2

11.

Zpracování technické (průvodní a provozní) dokumentace

12.

Revize elektrické části soupravy
Provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů
Centra oprav Lázně Bohdaneč

13.

Tabulka 15 Seznam učebny prapomích provozoven Vyškov
n

( K/S

mmm

Sávrh (fdmickiho zhodnoceni rozvoji’ prapornich provozoven O /KS

strana 61

4.5.9

Porovnání specifikace a technického řešení z materiálového hlediska

Tabulka 16 Porovnání pořizovaného materiálu - specifikace a návrh technického řešení

mm.

L KIS

ighxT ’

jg-

........-

W'ivrh U’chnickčho zhodiun cni rozvoji1 ptvpornich prova.zavrtí OIKS

strana 62

.

"'j

VTULaPMO

4.5.10

Schéma zapojení spojovací učebny víceúčelové ve Vyškově

Obrázek 6 Blokové schéma spojovací učebny víceúčelové Vyškov
{ K/S
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5.

ROZPIS POŘIZOVANÉ TECHNOLOGIE

5.1

RADIORELÉOVÁ STANICE RF-7800W-GU500 HCLOS

Radioreléová stanice RF-7800W-QU500 je digitální radioreléová stanice využitelná
na taktické úrovni, pracující v pásmu 4 400 až 5 875 MHz (NATO IV), s proměnnou šířkou
pásma (5 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 40 MHz) a s datovou propustností kanálu až 200 Mbit/s
do vzdálenosti 20 km (datová rychlost je sdilená pro vysílání a příjem). Stanice
je konstruována jako samostatná vnější jednotka (rádiový vysílač a přijímač, řídící obvody),
která je umístěna u anténního systému, se kterým je propojena dvěma koaxiálními kabely.
Stanice je navržena pro náročné vnější podmínky. Stejnosměrné napájení je realizováno
z vnitřní jednotky prostřednictvím standardního kabelu Ethernet CAT-5. Je vhodná
pro použití v oblasti bezpečnostních složek, sil rychlé reakce, výcviku a simulací a spojení
na krátké i dlouhé vzdálenosti na bojišti. Přenos může být zabezpečen prostřednictvím
265bitového šifrování AES, certifikovaného podle F1PS 140-2 na druhý stupeň, nebo
externími prostředky Ethernet Inline Network Encryption (INE).
Stanice má dále implementováno bezdrátové šifrování (autentizaci) prostřednictvím Harris
patentovaného Traffic Flow Security (TFS). Konfigurace se provádí cestou webového
prohlížeče. Jeho prostřednictvím má operátor přístup ke všem nezbytným provozním
a diagnostickým funkcím.
Prostřednictvím protokolu SNMP lze použit i aplikace třetích stran. Dalšími vlastnostmi
je zabudovaný GPS modul a oddělené sériové ovládání. Oddělené sériové ovládání umožňuje
uživateli monitorovat a konfigurovat rádio prostřednictvím určených sériových portů. Sériové
porty jsou fyzicky odděleny.
Radioreléová stanice RF-7800W, kromě všech vlastností, podporuje všechny možnosti
ovládání sítě dálkově vzduchem.

Obrázek 7 Radioreléová stanice RF-7800W-OU500 HCLOS

L KIS
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Tabulka 17 Parametry radioreléové stanice RF-7800W-OU500 HCLOS
ipitgill
Kmitočtový rozsah

(4,4 - 5,875) GHz

Operační módy

Point-to-Point, Point-to-Multipoint

Dosah

až 160 km

Modulace
Max. vysílací výkon

BPSK do 256 QAM
22 dBm

Citlivost přijímače

>-98 do -67 dBm

Velikosti kanálů

5, 10, 20, 40 MHz

Kanálový odstup

1 MHz

Rozsah pracovních teplot

od -40° C do +50° C

Odolnost proti větru

do 220 km/h

Spotřeba

25,5 W max.

Napájecí kabel

Ethernet, do délky 91 m

Přenosová rychlost ETH

Rozměry (š x v x h) mm

10/100/1000 MBit/s port ETH
220 V AC 50 Hz s blokem PoE nebo NIU
10,5 - 34,5 V DC s blokem NIU
259 x 251 x 64

Hmotnost

2,5 kg

Napájení

i■' KIS
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5.2

NATÁČECÍ ANTÉNNÍ SYSTÉM RF-780QW-AA00Í CLAAS

Natáčecí anténní systém je určen pro automatické vyrovnání antény na základě uzavřené
smyčky (CLOSED LOOP ANTENNA ALIGNMENT SYSTEM - CLAAS). Systém
automaticky nastaví anténu na základě nej lepšího signálu od protějšího vysílače, který je
k dispozici. CLAAS se skládá z jednotky řízení výkonu, držáku a motoru, viz Obrázek 8.

Obrázek 8 CLAAS systém antény, vnitřní a vnější jednotka
Tabulka 18 Parametry CLASS systému antény

Napájení
Rozsah otočení - azimut
Rozsah naklápění - elevace
Rozsah pracovních teplot
Rozměry (š x v x h) mm
Hmotnost

( KIS

hiBTtnriTBMBiadÉHfcs^^ §
90 - 265 V AC, 47 to 63 Hz
10,5-34,5 V DC, 200 W max.
± 180°
±20°
Od -33° C do +55° C
232 x 238 x 133
11,3 kg
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ANTÉNNÍ SYSTÉMY

5.3
5.3.1

Jednostopá panelová anténa RF-7800W-AT201

Panelová anténa RF-7800W-AT201 je směrová, vhodná pro snadné nasazení o velikosti 333
x 333 x 65 mm na krátké vzdálenosti díky malým rozměrům a vhodné vyzařovací
charakteristice. Anténa RF-7800W-AT201 pokrývá frekvenční rozsah (4,4 až 5,875) GHz,
který zahrnuje NATO pásma IV. Anténa RF-7800W-AT201 má dva RF kanály a je
horizontálně i vertikálně polarizovaná. To podporuje funkce Multiple Input, Multiple Output
(MIMO) radioreléové stanice RF-7800W Harris. Viz Obrázek 9.

Obrázek 9 Panelová anténa RF-7800W-AT201 na trojnožce
Tabulka 19 Parametry panelové antény RF-7800W-AT201
ípUMi
Frekvence
Zisk
Impedance
Konektory
Vyzařovací pásmo (VxH)
Polarizace
Poměr předo-zadní
Odolnost proti větru
Rozměry (š x v * h) mm
Hmotnost

( KIS

iJUffijLSMD.'

;

4,4 - 5,875 GHz
21 dBi
50 Cl
N / Female
10°x 10°
Duálně lineární vertikální a horizontální
>27 dB
201 km/h
333 x 333 x 65
2 kg
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5.3.2

Parabolická anténa RF-78OOW-AT203

Anténa RF-7800W-AT-203 je přenosná směrová parabolická anténa vhodná pro rychlé
nasazení a snadnost použití určená speciálně pro použití s radioreléovou stanicí RF-7800W
Harris. Anténa RF-7800W-AT-203 nabízí rychlé vysunutí anténního zdroje bez nutnosti
použití nářadí pro montáž. Trojnožka antény obsahuje univerzální držák, který je dodáván
s radioreléovou stanicí RF-7800W. Anténu RF-7800W-AT-203 je možno použít na většině
přenosných i pevných trubkových stožárech. Anténa RF-7800W-AT-203 je navržena tak, aby
dosahovala největší zisk při svých rozměrech, hmotnosti a provozu v náročném okolním
prostředí. Anténa je ideální pro pozemní stanice s častou změnou stanoviště. Anténa RF7800W-AT-203 pokrývá frekvenční rozsah (4,4 až 5,875) GHz, který obsahuje pásmo NATO
IV. Anténa má dva RF konektory a je horizontálně a vertikálně polarizovaná. Tato funkce
podporuje Multiple Input Multiple Output (MIMO) funkce radioreléové stanice RF-7800W
Harris. Díky vysokému zisku je anténa RF-7800W-AT-203 vhodná pro střední až dlouhé
vzdálenosti rádiového spojení bod - bod (PTP) a bod - více bodů (PMP), viz obrázek 5.

Obrázek 10 Parabolická anténa RF-7800W-AT203
Tabulka 20 Parametry parabolické antény RF-7800W-AT203

Frekvence
Zisk
Impedance
Konektory
Vyzařovací pásmo (VxH)
Polarizace
Poměr předo-zadní
Odolnost proti větru
Rozměry (š x h) mm
Hmotnost

i K/S

4,4 - 5,875 GHz
32 dBi
50 n
N / Female
4.4° x 4.4°
Duálně lineární vertikální a horizontální
>30 dB
201 km/h
Průměr 940 x 394
5,67 kg
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5.3.3

Všesměrová anténa RF-7800W-AT206

Anténa RF-7800W-AT-206 je přenosná všesměrová anténa, určená pro rychlé nasazení a
snadné použití. Anténa RJF-7800W-AT-206 pokrývá frekvenční rozsah (4,4 až 5,875) GHz,
který zahrnuje NATO pásma IV. Anténa RF-7800W-AT-206 má dva RF kanály a je
horizontálně i vertikálně polarizovaná. To podporuje funkce Multiple Input, Multiple Output
(MIMO) radioreléové stanice RF-7800W Harris.
Anténa RF-7800W-AT-206 je navržena tak, aby dosahovala největší zisk při svých
rozměrech, hmotnosti a provozu v náročném okolním prostředí.
Anténa RF-7800W-AT-206 je ideální pro pozemní stanice s častou změnou stanoviště.
Kompaktní a lehká anténa RF-7800W-AT-206 je vhodná pro rychlé nasazení na dosahu do 25
km, viz obrázek 6.

í

Obrázek 11 Všesměrová anténa RF-7800W-AT206 na trojnožce
Tabulka 21 Parametry všesměrové antény RF-7800W-AT206

Frekvence
Zisk
Impedance
Konektory
Vyzařovací pásmo
Polarizace
Křížová polarizace
Rozměry (š x v x h) mm
Hmotnost

L KIS

4,4 - 5,875 GHz
8.0 dBi
50 Q
N / Female
Všesněrová charakteristika
Duálně lineární vertikální a horizontální
>20 dB (útlum H x V)
135 x 787 x 45
1,5 kg
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5.3.4

Bleskojistková ochrana 12069-0040-01

Blesková ochrana poskytuje bezproblémové připojení k RF-7800W HCLOS neomezující
napájení rádiového zařízení přes Ethernet.

Obrázek 12 Blesková ochrana 12069-0040-01
5.3.5

Kabelové sestavy a kabely

5.3.5.1

Kabelové sestavy pro RRL stanici - Ethernet

-

CABLE ASS Y 15 m (12069-0030-A050);
CABLE ASSY 72 m( 12069-0030-A240).

5.3.5.2
-

Kabelové sestavy pro natáčecí anténní systém

POWER CONTROL CABLE 30 m (2069-0068-A100) - v základní sestavě;
POWER CONTROL CABLE 72 m (2069-0068-A240)
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5.4

SMĚROVAČE CISCO ISR 4000

Směrovače integrovaných služeb řady ISR 4000 jsou určeny pro zabezpečení komunikace
v síti LAN a WAN provozovny. Vzhledem k nově integrovaným síťovým schopnostem a
možnostem, směrovače pokrývají rostoucí potřebou aplikačního a síťového prostředí v
distribuovaných podnikových ale i vojenských sítích. Prostřednictvím tohoto směrovače lze
zabezpečit dostupnost služeb IS OTS VŘ využívajících různé druhy spojení a protokolů, jako
například statické směrování, OSPF, BGP, DM VPN, MPLS, CUCME, CUBE, RTP, SIP, a
podobně.
5.4.1

Směrovač CISCO ISR 4331

Směrovač CISCO ISR 4331 je router s integrovanými službami s WAN platformou.
Platforma poskytuje 4 GB DDR3 ECC paměti (16 GB max.) a 4 GB flash paměti (16 GB
max.). Je vybaven porty: 2x RJ-45 10/100/1000 LAN/WAN (2* SFP/2x PoE), lx RJ-45
konzole, lx RJ-45 management a lx USB 2.0. Umožňuje napájení koncových zařízení
prostřednictvím PoE (Standard IEEE 802.3aJ). Licence Application Experience obsahuje IP
Base IOS, Security licenci (IPsec VPN, EzVPN, DM VPN, FlexVPN, Zone-based firewall) a
přístup k advanced networking protokolům (L2TPv3, BFD, MPLS, VRF, VXLAN, WAAS,
VPLS), viz obrázek x - zadní panel s přípojnými body.

Obrázek 13 Cisco ISR 4331
Tabulka 22 Parametry ISR 4331

Propustnost
Paměť na desce
Paměť flash
Porty WAN/LAN
Konzole
Management port
USB 2.0
Napájení
Osazení modulů
Rozměry (š x v x h) mm

( KfS

__ rjgčirňffil
100-300 Mb/s
4 GB DDR3 ECC (16 GB max.)
4 GB (16 GB max.).
2* RJ-45 10/100/1000 (2x SFP/2 x PoE)
IX RJ-45, lx USB
1 x RJ-45
Llx
Interní 100 - 240 VAC (PoE)
2x NIM, lx SM-X
44,45 x 438,15 x 438,15
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5.5

FIREWALL PALO ALTO NETWORKS

Next-generation Security Platform Palo Alto Networks firewall je zařízení plně automatizující
veškerá preventivní opatření a s konzistentní aplikuje na úrovni sítě, koncových bodů
i cloudu.
Díky změnám v chování aplikací a novým způsobům použití dochází k obcházení tradičních
fírewallů. Uživatelé přistupují k libovolným aplikacím z libovolných míst. Mnoho aplikací
používá nestandardní porty, hop porty nebo používají šifrování pro zefektivnění přístupu
uživatelů přes standardní firewall.
Palo Alto Networks firewally disponují schopností vidět a kontrolovat síťový provoz
rozdělený na konkrétní aplikace a jejich obsah, a přiřazovat jej ke konkrétním uživatelům,
nikoliv pouze podle IP adresy, a to až do rychlosti 20 Gbps bez degradace výkonu.
Tato zařízení, nazývána jako firewally nové generace (Next-Generation Firewall, NGFW),
jsou postavena na patentovaných technologiích App-ID, User-ID a Content-ÍD, díky kterým
přesně identifikují aplikace a skenují obsah bez ohledu na port, protokol, obranné taktiky
nebo SSL šifrování, a tím zabraňují hrozbám a únikům dat a informací.
Mezi klíčové vlastnosti NGFW patří:
-

-

-

-

-

-

í K/S

klasifikace provozu na základě identifikace aplikace, nikoliv portu, na kterém
je provozována; identifikace aplikace respektive komunikačního protokolu, šifrování
nebo dalších úhybných taktik a samozřejmě použití této identifikace jako základu pro
bezpečnostní politiky; možnost tvorby vlastních signatur pro aplikační detekci;
identifikace uživatele jménem, nikoliv jen dle IP adresy; využití informací
o zaměstnanci z podnikových služeb pro zviditelnění a zjednodušení při tvoření
bezpečnostních politik, reportingu, a forenznímu dohledání bez ohledu na to kde
se uživatel nachází;
blokování hrozeb v reálném čase - chrání síť před zranitelnostmi, malware, vysoce
riskantními URL adresami, a velkým množstvím hrozeb ze souborů nebo obsahu;
identifikace, řízení a nahlížení (dekrypce) do šifrovaného provozu a aplikací (SSL
a SSH);
zjednodušení správy bezpečnostních politik -bezpečné a jednoduché použití
grafického nástroje pro editaci bezpečnostních politik; grafická vizualizace aplikací
s detailními informacemi o uživateli, skupinách a síťových datech rozdělených
dle relací, bytů, portů, hrozeb a času;
technologie Single-Pass Architecture pro souběžné zpracování více paralelních úloh
kombinovaná s multi-gigabitovou propustností vede k zajištění nízké latence
a maximálního výkonu při využití všech dostupných služeb a technologií;
virtualizace umožňuje v rámci jednoho fyzického boxu provozovat více virtuálních
firewallů. Každý virtuální systém je plně funkčním firewallem se samostatnou správou;
Palo Alto Networks Next-Generation Firewally nabízejí přehled a kontrolu aplikací,
uživatelů a obsahu pomocí tří patentovaných identifikačních technologií:
App-ID, User-ID a Content-ID; tyto identifikační technologie jsou dostupné v každém
Palo Alto Networks Next-Generation Firewallů.
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5.5.1

PA-820

Firewall Palo Alto Networks PA-820 spadá do produktové řady sestávající se ze dvou
nejnovějších modelů PA-850 a PA-820. Tato řada je určena k zabezpečení podnikových
poboček a větších maloobchodních podniků. Redundantní zdroje napájení (PA-850) zajišťují
zvýšenou hardwarovou odolnost, až 4 10Gb SFP+ porty pro použití v moderních
a vysokorychlostních sítích, s celkovou propustností až 1.9 Gbps a vynikajícím poměrem
ceny/hodnoty výkonu.

Obrázek 14 Firewall Palo Alto Networks PA-820
Tabulka 23 Parametry Firewallů Palo Alto Networks PA-820

liKilSBI
Propustnost firewallů s App-ID
Propustnost prevence hrozeb
Propustnost IPSec VPN
Maximální počet relací
Počet nových relací za sekundu
Počet IPSes VPN tunelů/Rozhraní
Počet virtuálních routerů
Počet bezpečnostních zón
Počet politik
Spotřeba
Provozní teplota
Skladovací teplota
Napájení
Rozměry (š x v x h) mm
Hmotnost

l KIS

940 Mbps
610 Mbps
400 Mbps
128 000
8 300
rrooo
5
30
1 500
1.0A @ 100VAC,0.5A @ 240VAC
0° to 40° C
-20° to 70° C
100-240 VAC (50-60 Hz)
43,45 x 4,45 x 35,56/ 1U 19“
5 kg
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5.6

MEDIA KONVERTOR LMC-02.GF

LMC-02.GF konvertor médií je umístěný v robustní kovové krabici. Tento konvertor
poskytuje 2 optická rozhranní s konektory HMA pro optické kabely a 2 ethemetové porty pro
10/100/1000 Base-TX. Mediakonvertor je určen pro zástavbu a umožňuje externí napájení
v rozsahu 10 - 36 V DC nebo napájená po Ethemetu PoE, viz oObrázek 15.

Obrázek 15 Media konvertor LMC-02.GF
Tabulka 24 Parametry media konvertoru LMC-02.GF

Standard

Protokol
Rozhraní

Vlnová délka
Maximální délka vedení

Provozní teplota
Teplota při skladování
Relativní vlhkost
Mechanická odolnost
EMC
Napájení
Rozměry (š x h x v) mm
Hmotnost
(■' KIS

SUMSUÉ!
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE
802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3u 100Base-FX, IEEE
802.3z 1000Base-X
CSMA/CD
Polní port RJ-45 stočený pár měděného kabelu pro přenos
dat, napájecí port,
HMA konektory:
optické vlákno MM 62.5/125pm, nebo 50/125 pm,
optické vlákno MM 9/125 pm
MM: 1 300 nm
SM: 1310 nm, 1550 nm
UTP (10Base-T, 100Mase-TX) 100 m
MM optický kabel, full duplex: 2 km
SM optický kabel, full duplex: 10, 30, 50 km
-30 až +50 °C
-50 až +70 °C
10% až 95 %
splňuje MIL-STD 810E
splňuje MIL-STD 461E a MIL-STD 464E
(10 až 36) V DC, PoE PD (Power over Ethernet Powered
Device IEEE 802.3af)
146 x 106 x 75 (box), 180x130x 120 (včetně konektorů)
1 kg
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5.7

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO ETHERNET

Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet kategorie 6. Instaluje
se na rozhraní zón LPZ 2 a LPZ 3 těsně před zařízením, viz obrázek Obrázek 16.

Obrázek 16 Přepěťová ochrana pro Ethernet
í

Tabulka 25 Parametry přepěťové ochrany pro Ethernet
Typ SPD
Nejvyšší trvalé provozní napětí
Nejvyšší trvalé provozní napětí
Připojení (vstup/výstup)
Rozměry (š x v x h) mm

5.8

ZODOLNĚNÝ

C2,C3
6 V AC
9 V DC
RJ 45/RJ 45
90 x 25 x 47

ETHERNET

-

SPOJOVACÍ

SYSTÉM

AMPHENOL® RJ FIELD45
RJField se používá pro připojení třídy Ethernet D/Cat. 5e pro 10 BaseT, 100 BaseTX
nebo 1000 BaseT sítě ve zhoršených podmínkách, viz Obrázek 17.
Vlastnosti:
- Utěsněno proti tekutinám a prachu (IP67);
- odolný proti nárazu, tlak a vibracím;
- mechanické kódování/polarizace (4 polohy).

Obrázek 17 Odolný Ethernet spojovací systém Amphenol

L K/S
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5.9

SINUSOVÝ STŘÍDAČ 24 V= / 230V 1200VA

Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou pro profesionální použití. Mají
optimální účinnost s čistě sinusovým výstupním napětím, ale bez kompromisů ve výkonnosti.
Vysoká kvalita střídače v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat
potřebný výkon bez problému jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností této technologie
je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Jsou vhodné pro napájení obtížných zátěží jako
např. kompresorů chladniček a ledniček, kompresoru a ventilátorů klimatizace, střídavých
elektromotorů všeho druhu a podobných aplikací.

Obrázek 18 Sinusový střídač DC/AC 24 V= / 230V" 1200 VA

5.10

AC ADAPTÉR PRO NAPÁJENÍ RADIORELÉOVÉ STANICE
RF-7800W-OU500

AC adaptér radioreléové stanice RF-7800W-OU500 je součástí dodávky radioreléové stanice
RF-7800W. Tento adaptér je možno využít při vynesení radioreléové stanice mimo
provozovnu. Další možnost využití je při pevném nasazení radioreléové stanice např.
v prostorech učeben atp.

Obrázek 19 AC adaptér radioreléové stanice RF-7800W-OU500

L KiS Xávrh technického zhodnoceni rozvoje pmponiich provozoven OTKS

strana 76

5.11

BEZPEČNOSTNÍ
NAPĚTÍ

FILTR

V OBVODECH

NAPÁJECÍHO

Obrázek 20 Filtr 1FL16DMA2
Filtr 1FL16DMA2 se lze použít i na stejnosměrné napětí do 250 VDC. Filtr je konstruován
jako dolní propust vyššího řádu, vstupní a výstupní svorky jsou zaměnitelné.
Specifikace zařízení
'

Výrobce
Provozní jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Stupeň krytí
Minimální útlum v pásmu 100 kHz až 1 GHz
Ztrátový výkon
Zkušební napětí (L+N) - PE
Unikající proud (ČSN 33 1600 ED.2 čl. 6.6)
Provozní teplota
Teplota při skladování
Rozměry (š x v x h)
Hmotnost
Bezpečnost

( ' A7.S

fciisgjäpp
SKYBERGTECH s. r. o.
230 V, 50 Hz
16 A
IP54
b: 80/60 dB
9,5 W při 16 A
2 500 V DC - 2 s
2,8 mA ± 20% při 230 V/50 Hz
(-10 až+40) °C
(-40 až +85) °C
(130 x 71± 2 x 320 ± 2) mm
2 kg
ČSN EN 60950
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5.12

KABELOVÁ CÍVKA PRO ETHERNET©VOU A NAPÁJECÍ
KABELÁŽ

Kabelová cívka je určena pro profesionální použití v náročných podmínkách. Rámová
konstrukce je dvěma bočnicemi s otvory pro uchycení a středovým tunelem uchyceným
závitovou tyčí a maticemi M8. Lehká konstrukce umožňuje snadnou přepravu u mobilních
aplikací. Kabelová cívka je určena pro návin ethemetové a napájecí kabeláže určené pro
radioreléovou stanice RF-7800W-OU500 včetně natáčecího systému CLAAS.

Rozměry:
• vnitřní průměr 140 mm;
• vněj ší průměr 410 mm;
• hloubka bubnu 135 mm;
• celkové rozměry (š x v x h) 240 x 410 x 410 mm.
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5.13

KABELOVÁ CÍVKA SE STOJANEM

Kabelová cívka se stojanem je určena pro profesionální použití v náročných podmínkách.
Rámová konstrukce je vyrobena z polykarbonátu (PC) a cívka je vyrobena z odolného
polyethylenu (PE), který je extrémně odolný vůči nárazům. Lehká konstrukce navijáku
v kombinaci s ergonomickou rukojetí umožňuje snadnou přepravu u mobilních aplikací.
Přední strana cívky je osazena přírubou s úchytem pro návin kabelu. Kabelová cívka je určena
pro návin zemnících kabelů - viz obrázek Obrázek 21.
Rozměry:
• vnitřní průměr 171 mm;
• vněj ší průměr 312 mm;
« hloubka bubnu 120 mm;
• celkové rozměry (š x v x h) 312 x 392 x 234 mm;
• hmotnost 1,8 kg;
• návin kabelu o průměru 12 mm cca 40 m.

Obrázek 21 Kabelová cívka se stojanem

( KIS
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PRACOVNÍ STANICE OPERÁTORA - ODOLNÝ POČÍTAČ

5.14

GETAC S410

Obrázek 22 Pracovní stanice (odolný notebook)
Notebook GETAC S410 druhé generace poskytuje výkon, bezpečnost, přizpůsobení a trvanlivost
v polo-robustní konfiguraci. Notebook je osazen procesorem Intel® Core ™ 17, ve vzduchotěsném
provedení s bezpečnostními nástroji s více faktorovými funkcemi autentizace a přizpůsobení.
GETAC S410 splňuje certifikaci MIL-STD-810G a krytí IP65. Díky rozšiřující jednotce
lze do notebooku volitelně zabudovat dvě karty s rozhraním PCI nebo PCI-Express, případně diskové
pole RAID 0/1.
Základní technické parametry:

Procesor
Operační paměť
Pevný disk
Grafická karta
Síťová karta
Mechaniky
Ovládací prvky
Display

Provedení

i KIS

Intel® Core™ Í7-6600U vPro™ 2.6GHz
Turbo Boost Technology DO 3,4 GHz
4GB DDR3L, možnost rozšíření až na 16 GB
500 GB SATA SSD technologie
Intel HD Graphics 520
NVIDIA® GeForce® GTX 950M 4GB
10/100/1000 Base-T Ethernet
Externí DVD±RW mechanika
Membránová klávesnice s podsvícením a touchpadem,
multi-dotyková obrazovka
14” HD widescreen (1366 x 768) TFT LCD
Volitelně displej 800 nitů QuadraClear® s touchscreen
s čitelností na přímém slunci
Kensington lock
Certifikace MIL-STD 810G a minimální krytí IP 65, MILSTD-461F
Provozní teplota -20°C až +50°C
Maximální vlhkost 98 %
Odolný vůči vibracím a pádům
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Operační systém
Rozměry (š x h x v) mm

Integrované stereo reproduktory
Napájecí adaptér (90 W, 100 - 240 VAC)
Li-Ion smart battery 8700 mAh
USB laserová myš, 800 / 1600 dpi, vhodná k notebooku
Kensington zámek pro notebook kombinační, ocelové lanko
Vozidlový adapter (90 W, 12 - 26 VDC), Vehicle dock
Brašna k notebooku
Windows 10 Pro
350 x 293 x 34,9 mm

Hmotnost

2,2 kg

Výběrové parametry
a jejich minimální hodnoty

Tabulka 26 Parametry odolného notebooku GETAC S410

Obrázek 23 Síťový napáječ 230Vstř. pro pracovní stanici

Obrázek 24 Automobilový napájecí adaptér

i K/S
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5.15

TELESKOPICKÝ STOŽÁR RACAL 9 M

Teleskopický stožár RACAL 9 m se vztyčuje manuálně a umožňuje instalaci různých typů antén
(antény kompaktní parabolické, lehké směrové, všesměrové taktické VKV, vertikální, KV antény
v různých konfiguracích). Horní část stožáru je zhotovena ze skiolaminátu. Je vybavena 40 mm
otvorem se západkou pro připevnění antény. Stožár může být vztyčen v držácích na kontejneru nebo
s patkou ve volném terénu.
Základní technické parametry:
Výška anténního stožáru/počet sekcí

9 m/5

Délka složeného stožáru/průměr základní sekce

2,17 m/74 mm

Maximální rychlost větru při provozu

120 km/h

Max. zatížení stožáru

15 kg

Hmotnost anténního stožáru

10,6 kg

Hmotnost příslušenství
J Příslušenství:

25 kg

Ochranná kapuce

1 ks

Brašna na příslušenství

1 ks

Kotevní kolík

4 ks

Kotevní lana

12 ks

Lanko vymezovací

1 ks

Základna stožáru

1 ks

Tm

5 ks

Vytahovací lanko
Palice

1 ks
1 ks

Redukce na anténu

1 ks

Žebřík dvoudílný

1 ks

Poznámka:
K teleskopickému stožáru RACAL 15 m se doposud nepodařilo sehnat žádná data.

U KIS
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5.16

LASMAN2 - PROGRAMOVÁ APLIKACE

LASMAN2 je dohledové řešení založené na platformě NetXMS určené pro lokální dohled. Může
zajistit jak dohled určené části sítě, tak jednotlivých zařízení. Rozsah sítě je stanoven množinou IP
adres, určených administrátorem. Nemusí být trvale v provozu, pokud to nevyžadují okolnosti. V
případě potřeby může umožnit přebrání dohledu i okolních částí sítě.
Stanice s aplikací LASMAN2 může být alternativně připojena přes LAN nebo přímo ethemetovým
kabelem do zařízení, které tak může být lokálně řízeno a nastavováno. V obou případech jsou stejné
možnosti nástrojů i nastavování, závislé na úrovni přístupových práv uživatele. Kromě SNMP
protokolu je pro přístup ke konfiguračním parametrům jednotlivých zařízení využíván webový
prohlížeč spolu s web serverem implementovaným v těchto zařízeních tak, jak ukazuje následující
obrázek:

NeL

WWW
Browser ■

SHS5ÍN3
LAN

Obrázek 25 Využití SW aplikace LASMAN2
Spuštění uživatelského rozhraní LASMAN2 probíhá přes webový prohlížeč. Plně podporován
je webový prohlížeč Internet Explorer ve verzi 9 a vyšší. Do okna pro zadání adresy se zadá adresa
dohledového serveru, za kterou následuje ,/lasman“ (např. http://192.168.Ll/lasman).
Aplikace LASMAN2 aktuálně podporuje následující zařízení:
- DTP 10/40/100;
- BLZ 40/100;
- BOLZ 100;
- FCUEP - PROVOZOVNA;
- DTPS 10/100;
- RF-7800W - agent radioreléové stanice.
Pracovní prostředí je rozděleno na komponenty:
-

Hlavní menu;

-

Nástrojová lišta;
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Prohlížeč objektů;
Hlavní zobrazovací okno.
Hlavni menu
Nástrojová lišta

v ľ

.i. 5

;

| Prohlížeč objektů

H
zobrazovací okno

Obrázek 26 Vzhled aplikace LASMAN2
Aplikace umožňuje:
- Práci s prohlížečem objektů - přidávání, mazání, přesun, svázání a rozvázání, vlastnosti
objektů,
- infrastrukturní služby - úprava a prohlížení struktury zařízení, tvorba kontejnerů, prvků,
detaily objektů, alarmy, přehledy,
- tvorbu síťových map - vytvoření mapy, vytvoření skupiny map, přesun objektu na mapu,
- řízení poruch - identifikace závažnosti alarmů a událostí, stav dohlížitelnosti, prohlížení a
export událostí, filtrování a řazení událostí, stavy alarmů, prohlížení a export alarmů,
podrobné informace o alarmech, filtrování a řazení alarmů, doplnění komentářů, zvuková
indikace alarmů,
- administraci - správa uživatelských účtů, nastavení přístupových práv, výpis přihlášených
uživatelů, log uživatelských operací, automatické odhlašování,...
- využití protokolu SNMP verze 1, 2c, 3, HTTP, HTTPS, implementaci klientských certifikátů;
- management agentů, MIB a lokálních manažerů;
- a další.
Aplikace je vyvíjena společností TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

i KIS
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6.

ŽIVOTNÍ CYKLUS A ÚDRŽBA POŘIZOVANÉHO
MATERIÁLU

6.1

ŽIVOTNÍ CYKLUS

Životní cyklus (angl. product life cycle - PLC), obecně časový úsek mezi zrozením a
zánikem, zavedením a likvidací, technologií použitých v modernizačním procesu technického
zhodnocení brigádních provozoven, modulů a učeben OTKS k naplnění požadovaných
schopností dle konceptu FMN je doporučen následující:
Tabulka 27 Životní cyklus modernizovaných technologií
HD >'<5

: (nv Gi<39lÁ

1.

RF-7800W-OU500 (HCLOS radio)

10

2.

LIGHTNING PROTECTOR (12069-0040-01)

10

3.

Parabolická anténa AT-203 (RF-7800W-AT203)

10

4.

Všesměrová anténa OMNI AT-206 (RF-7800W-AT206)

10

5.
6.

Natáčecí anténní systém RF-7800W-AA001 CLAAS
(Closed Loop Antenna Alignment System)
Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému
RF-7800W-AA001

10
10

7.

Pracovní stanice operátora provozovny - notebook

5

8.

Směrovač CISCO ISR 4331-AXV/K9

7

9.

Firewall Palo Alto Networks PA-820

7

10.

LMC-02.GF

10

11.

DC/AC měnič

7

Životní cyklus externí připojovací kabeláže je závislá na četnosti a podmínkách použití.
Doporučená střední hodnota PLC definovaná dodavatelem je 7 let.
Dodavatel zajistí v zákonem požadované záruční době komplexní záruční opravy. Dodavatel
zajistí proškolení určeného vojskového opravce na provádění pozáručních oprav v době
životního cyklu daného produktu. Životní cyklus jednotlivých pořizovaných komponent je
přehledně uveden v Technických podmínkách příslušející každé provozovně. V případě
nedostupnosti na trhu konkrétního náhradního dílu v době životního cyklu produktu dodavatel
zajistí dle specifikovaných požadavků ekvivalentní náhradu.
Před předáním modernizovaných provozoven do ZVZ bude nově pořizovaný materiál
podroben procesu katalogizace a výsledek bude písemně doložen stanoviskem Úř OSK SOJ
o vydání katalogizační doložky. Proces vydání katalogizační doložky bude uplatněn
na položky, které v době nákupu nebudou ještě katalogizovány, v souladu se stanovisky
příslušných majetkových manažerů.

I. K/S
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6.2

ÚDRŽBA POŘIZOVANÉHO MATERIÁLU

Součástí nově vydaných Technických podmínek a průvodní dokumentace jednotlivých
provozoven bude manuál na způsob rozvinutí, použití a sbalení materiálu v rámci taktického
nasazení a jeho ošetření po každém použití. Součástí technického zhodnocení bude dodán
manuál základního ošetření nově dodávaného materiálu a manuál ošetření a kontrol v případě
přechodu z letního na zimní a zimního na letní provoz.

6.3

ÚDRŽBA POŘIZOVANÉHO MATERIÁLU PO UKONČENÍ
VÝROBY

Výrobce Harris po ukončení výroby daného produktu zaručuje ve svém portfoliu dodávku
náhradních dílů ještě po dobu 10 let. Totéž zaručuje u součástkové základny použité ve svých
výrobcích.

( KJS

A'ávrh technického zhodnoceni rozvoje praporuich provozoven OTKS

strana 86

7.

SEZNAM
VYJMUTÉHO
PROVOZOVEN

MATERIÁLU

DLE

Na vyňatém materiálu z provozoven bude provedeno základní ošetření techniky se zaměřením
na:
-

7.1

kontrola všech vnějších konektorových spojů a případná výměna v případě poškození či
nadměrného opotřebení;
vyčištění vnitřních prostor od prachu a nečistot;
výměna všech ventilačních jednotek za nové;
součástí předávacího protokolu bude protokol o základním ošetření;
k předání bude vytvořen seznam předávaného materiálu dle jednotlivých provozoven
s výrobními čísly a materiál bude připraven na transport v místě dodavatele.

PROVOZOVNA MPP 40M1P LR
Tabulka 28 Materiál vyjmutý z MPP 40Mlp LR - přístrojový vůz
i yV:ViH ivf fnTT)
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PROVOZOVNA MFP40SM1PLR
TabuUka 29 Materiál vyjmutý z MPP 40SMlp LR - přístrojový vůz

US

i^P.
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7.3

PROVOZOVNA MPP 40M1 BVP
Tabulka 30 Materiál vyjmutý z MPP40 Ml BVP
’
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UČEBNA PRAPGRNÍCH PROVOZOVEN VYŠKOV

V rámci učebny praporních provozoven ve Vyškově budou vybudována dvě pracoviště
v učebně spojovací víceúčelové. Pracoviště budou navzájem propojeny radioreléovým spojem
radioreléových stanic RF-7800W-OU500 (antény RF-7800W-AT207) s odpovídajícím
vloženým pevným útlumem. RRL stanice bude montována na vnitřní stěnu učebny na
výložník, antény na anténních okenních držácích vnějšího pláště budovy v bezprostřední
blízkosti okenních rámů. Technologie LAN (směrovač, firewall, PoE injektor) budou
umístěny na pracovních stolech v 19“ skříni o velikosti 6U. Vzhledem knově budované
učebně vyjímaný materiál není.

I K/S X(hr/i uehniekého zhodnoceni rozvoje proporních provozoven O/KS

strana 90

8.

HARMONOGRAM TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ
PRAPORNÍCH PROVOZOVEN

Harmonogram technického zhodnoceni prapomích provozoven je závislý na možnostech
přistavení jednotlivých provozoven k realizaci. Při předpokladu přistavení provozoven
po skupinách 4 ks (jedna skupina tvoří vždy kompletní celek provozovny PV + přívěs), je
harmonogram po jednotlivých typech provozoven nastíněn níže v tabulkách.
První skupina provozoven typu MPP 40Mlp LR (1 ks) a MPP 40M1 BVP (1 ks) bude
technicky zhodnocena v 1. etapě a následně podrobena zkouškám kc schválení technické
způsobilosti a ZVZ.
Z hlediska technického zhodnocení je pro plánování časové náročnosti a harmonogramu
přistavení provozoven k technickému zhodnocení potlačen rozdíl mezi provozovnami
MPP 40Mlp LR a MPP 40SMlp LR.
V případě připomínek ze ZVZ je potřeba počítat s časovým prostorem na realizaci úprav
a doporučení ze ZVZ. S tímto časovým prostorem není v harmonogramu na technické
zhodnocení počítáno.
Tabulka 31 Časová náročnost zhodnocení provozoven MPP 40Mlp LR a MPP 40SMlp
LR

1*1

lilii

Tabulka 32 Časová náročnost zhodnocení provozoven MPP 40M1 BVP
[

I

•

-

Jtew : . -

1

i)rrfflfe

Tabulka 33 Časová náročnost zhodnocení učebny praporních provozoven Vyškov

i K/S

\<ivrh technického zhodnoceni rozvoje f>ropontich provozoven OfKS

strana 91

Přehled cenových kalkulací technického zhodnocení provozoven a pracovišť OTKS k naplnění schopností FMN
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MPP 40M1BVP
Učebna praporních provozoven

Celkem

,
Sleva
Celkem

Dolarový kurz
Hodinová sazba

22,90 Kč
1 375,00 Kč

-1%

836 497,97 Kč
82 813 299,12 Kč

Rozvoj OTS VŘ PozS a VzS k naplněnischopností FMN

Typ provozovny:

Mobilní přístupová provozovna MPP 40Mlp LR

Počet kusů k TZ:
Cena modernizace jedné provozovny:

oložky 1-4

Celková cena modernizace všech provozoven:

6 (zaokrouhleno na tisíce)

Obor

Úkol

pč

ž
á
t

n
o

m

e

D

oznámka

Demontáž původních technologií a kabeláže

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

lemontáž RR 300
Demontáž pomocného rámu
Demontáž DTPS10
Demontáž napájecí a signálové kabeláže
Demontáž vnitřních koaxiálních kabelů
Demontáž bloku externího agenta SNMP FCUE
Demontáž koaxiálního konektoru s bleskojistkou z datové schrány

1.8

Vyjmutí příslušenství stanice (anténa CR-1, blok hlasité soupravy HS 300/1600, upravené plnící zařízení PK 1302, momentové klíče,
koaxiální kabel 30 m na cívce a koaxiální kabel „svitek“ 10 m se suchými zipy, dokumentace vlastních stanice).
Demontáž LMC-02

1.9

Suma

oučtu

VTÚLaPVO marže na montáž, výrobu, instalaci
oučtu

Včetně marže

2.

| Pořizovaný materiál

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

RF-7800W-OU 500 (HCLOS radio)
LIGHTNING PROTECTOR 12069-0040-01
CableAssy, Straight w/Backshells 1,8 m 12069-0030-A006
CableAssy, Straight w/Backshells 72 m 12069-0030-A240
CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0030-A050
network werfoctyUnitfrV) Bp.7SG3A‘-^233

Ti

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35

Anténa parabolická RF-7800W-AT203
Anténa OMNI RF-7800W-AT206
5peakef<hjéio-eobie-43S35-3737-A6Q5SpeBker-power-eobl-e~10S3-5~3738-A02G
RF-7800W-AA001 CLAAS (Closed Loop Antenna Alignment System)
Power Control Cable 1,1 m propojovací 12069-0043-A1
Power Control Cable 72 m 12069-0068-A240
Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému RF-7800W-AA001
SR4331-AXV/K9 (PVDM4-32U64, MEM-4300-4GU16G, PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-24-P, NIM-4FXSP, NIM-2MFT-T1/E1+PVDM4-64,
BE6K-U CL-ESS-4x, SMARTNET - 3 roky, CAB-CONSOLE-USB)
:irewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription. Enabled Premium Support subscription)
DC/AC měnič + kabeláž, konektory
Upevňovací rámy pro vnitřní technologii radioreléových stanic
SFP modul RJ-45 (10/100/1000TX)
Úprava DTPS - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů
Patch-Pane!
LMC-02.GF
Úprava BUZ - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů
Zodolněné konektory pro metalické rozhraní ETH (RJ-45) pro připojení RF-7SOO-OU 500, DM VPN, IMO
Zodolněné konektory pro napájení serva natáčecího systému vnější
Bleskojistková ochrana EHT v datové schráně
AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice)
Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
Rekonstrukce propojovacího pole datové schrány
Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)
Anténní držák - redukce
Kabelová cívka
Stojan na cívky
Bezpečnsotní filtr SKY1FL16DMA2

2.36

Pracovní stanice operátora provozovny (notebook Getac S410) včetně příslušenství

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

i

2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

...

1...................

1

!

vedeni- prach, rázy a
iotřesovém pouzdru, práce v
d 0°C

Suma materiál
VTÚLaPVO marže na HW ve výši
oučtu

HW včetně marže

3.

| Montáž

3.1

2á‘Stavbownleřni-jedna-tk-V"!4UJ'jfrF-7830W-m2GQ)
Zástavba řídící a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (Power Control Unit) RF-7800W-AA001-PCU do pomocných

3.2
3;3

Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN provozovny a k datové schráně

3l

Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7800W na anténní stožár
o Upevněni natáčecího zařízeniCAAAS no stávajíc!anténni nosiče Rocal 9 m a anténní konzoli
a Upevněni vnějšijednotky RRL stanice P.F-7800W
a Upevnění parabolické antény AT-203
o Upevněni bloku ETH ochrany 17.069-0040-01 na stávající anténní nosič Racai 5 mo anténni konzoli (bleskojistková ochrana musí bý
pevnou součástianténního nástavce)
o Upevněni kabelu £ TH k zamezenijeho vytrženiz bloku 67H ochrany
o Uzemněnivnějšijednotky umístěné na anténním stožáru die požadavků výrobce
• Upevněn! všesměrové antény AT-206 OMNI no stávající anténní nosič Raca! 9 mo anténní konzoli
Umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:
• vnějšíjednotka RF-7S00W
• parabolická anténa AT-2.03
o všesměrová anténa AT-206 OMNI
o zodolněný kabel F. TH pro připojeni vnějšijednotky RF-7S0QW na civce (CableAssy, Straight w/Backshells 72 m), pro usnadněni
rozvinováni a svinováni kabelu vyřešitjednoduchý stojan na civkv nebo upravit stávajíc!řešeni;
o zodolněný kabel 6TH pro připojeni vnějšíjednotky RF-7S00W v případě použití anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshel
10 m);
* napájecí o ovládači kabel 12069-0068-A240 pro zabezpečeni umístěni serva natáčecího systému CLAAS na anténnistožáry TRIVAL
m

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

e
c
a

3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3

l

a

t

s

3.6.4

n

I
.

a

b
o

3.6.S

r

ý
v
,

ž
á

3.6.6

t

n
o

M

3.6.7

nni konzole (1)

o AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) 3iock) 12069-3800-01 k umožněninapájeni RF-7800Wpři vyneseni mimo provozovnu.

3.7
Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
3.8
Rekonstrukce datové schrány
3.8.1
• Dopiněnizodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojeni vnějších jednotek P.F-7800W-OU 500
3.8.2
• Doplněnizodolněných konektorů pro metalické rozhraní ETH (RJ 45) pro připojeni externích systémů (DM VPN, IMO)
3.8.3

» Doplněni zodolněných konektorů pro metalické rozhraní Amphenol pro připojení vnějšíchjednotek natáčecího systému CLAAS

3.8.4

• Dopiněn! konstrukčně vhodné bieskojistkově ochrany pro rozhraní RJ-45
• Výměna Ix LMC-02 za LMC-02.GFa doplnění dalšího kusu I.MC-02.GFdo celkového počtu 2x2 optických rozhraní (1 Gbit/s) v datov
schráně RED.

3.8.S

• Výměna lx LMC-02 za LMC-02.GFc doplněni dalšího kusu LMC-02.GFdo celkového počtu 2x2 optických rozhraní (1 Gbit/s) v datov
schráně BLACK.
3.8.7
• Výroba panelu datové schrány
3.9
Uložen! směrovačc CISCO
3.10
Úprava vnitřního rozvodu napájení provozovny, implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16DMA2
3.8.6

Suma montáž, výroba, instalace
VTÚLaPVO marže na montáž, výrobu, instalaci
Včetně marže

Vojenský technický ú:

součtu
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aplněnischopnosti FMN
Obor

Úkol

pč

Začlenění do dohledovóho systému pomocí protokolu SNMP - multilicence

4.2
4.3
4.4
4.5

Doplněn! popisu objektu RF-7800W do databáze MIB dohlcdového systému, doplnění grafického uživatelského interface
Zpracování seznamu předmětů v soupravě
Vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci předat prvotnímu příjemci (VZ 551210)
Provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic a směrovače v následujícím rozsahu
® kontrolo mechanického stow, jednotlivých modulů routeru, vnitřní kabeióže o očištěni konektorů od prachu o nečistot, kontrolo
funkčnosti
• vyčištěni vnitřního prostoru routeru, konektorů a filtrů od prachu o nečistot
® u rouierů výměno všech ventilátorů nuceného chtozeni(základniřidičijednotko, zdrojový modul)
• zpracováni protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích kontrolyfunkčnosti

45.1

£

4.5.2
4.5.3
4.5.4

á

mka

Ostatní

*■
4.1

4.6
4.7
4.8
4.9

Příprava, tisk a kompletace dokumentace
Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???
Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců
Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů

Suma ostatní
VTÚLaPVO marže na ostatní
i
S.l
5.2
5.3
5.4

Včetně marže
_
Samostatné práce pro typ provozovny
Zpracování technického popisu
Zpracování návodu k obsluze a údržbě
Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu
Projekt modernizace provozovny
Podnikové zkoušky

5.5

éiĚĚ
Doprava do zkušeben

Zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č.274 / 1999 Sb, s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem
Zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR a s podporou dodavatele

5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
S.9

1
>
O.

• výpis konkrétních tokticko-technlckých parametrů, které se moji ověřit v rámci dílčích zkoušek,
• časový plán
• metodické postupy včetně kritériihodnoceni
• prohlášeni o připravenost modernizovaných provozoven k provedeniZVZ,

,*5

2

• vyjádřeni orgánů OSD SDK MO, VZdrÚ AVZdr Praha, Hlavního ekologa MO a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 100/2015,
• upravenou průvodnía provoznídokumentaci modernizované provozovny,

i

c

• návrh doplňku platných technických podmínek pro výrobu

5.9.7
S3.8

š

• provést proškoleni obsluhy a účastniků zkoušek
Provedení školeni instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu
osob), v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastností:
S.li
• integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájeni o signálové kobeláže, úpravy provozovny
s-iž\ • postup instalace anténního systému a vrtě/šíjednotky radioreléové stanice na anténnistožár z výhovy provozovny
5.1.
• bezpečnostní opatřeni souvisejícís přípravou k provozu o s vlastním provozem radioreléové stanice.

o

1

+ pojištění

5.7
5.8

5.10

|
\
\

:

Akceptační protokol
Doprava ostatní
Projekt zástavby IP KP

5Ä3
5.14

Suma samostatné
VTÚLaPVO marže na samostatné

___
>
c
2

-

Včetně marže

6.

| Samostatné pro konkrétní provozovny

6.1
6.1

PDP-8G-3HMA - Modernizace LMSW-10
PDP-8G-3HMA - Modernizace LMSW-10

hrudim
ndřichův Hradec

Suma samostatné
VTÚLaPVO marže na samostatné
Včetně marže

Vojenský technický ústav, s.p.
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Rozvoj OTS VR PozS a VzS k naplněni schopností FMN

Mobilní přístupová provozo
Počet kusů k TZ:
položky 1-4

Cena modernizace jedné provozovny:

četně bodu 5 o 6 (zaokrouhleno na tisíce)

Celková cena modernizace všech provozoven:

Demontáž původních technologií a kabeláže
Demontáž RR 300
Demontáž pomocného rámu
Demontáž DTPS10
Demontáž napájecí a signálové kabeláže
Demontáž vnitřních koaxiálních kabelů
Demontáž bloku externího agenta SNMP FCUE
Demontáž koaxiálního konektoru s bleskojistkou z datové schrány
Vyjmutí příslušenství stanice (anténa CR-1, blok hlasité soupravy HS 300/1600, upravené plnící zařízení PK 1302, momentové klíče, koaxiáln
kabel 30 m na cívce a koaxiální kabel „svitek" 10 m se suchými zipy, dokumentace vlastních stanice).
Demontáž LMC-02
do celkového součtu
marže na montáž, výrobu, instalaci
do celkového součtu
| Pořizovaný materiál
RF-7800W-QU 500 (HCLOS radio)
LIGHTNING PROTECTOR 12069-0040-01
CableAssy, Straight w/Backshells 1,8 m 12069-0030-A006
CableAssy, Straight w/Backshells 72 m 12069-0030-A240
CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0030-A050

Anténa parabolická RF-7800W-AT203
Anténa OMNI RF-7800W-AT206

RF-7800W-AA001 CLAAS (dosed Loop Antenna Alignment System)
Power Control Cable 1,1 m propojovací 12069-0043-A1
Power Control Cable 72 m 12069-0068-A240
Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému RF-7800W-AA001
ISR4331-AXV/K9 (PVDM4-32U64, MEM-4300-4GU16G, PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-24-P, NIM-4FXSP, NIM-2MFT-T1/E1+PVDM4-64, BE6K
UCL-ESS-4X, SMARTNET - 3 roky, CAB-CONSOLE-USB)
Firewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription, Enabled Premium Support subscription)
DC/AC měnič + kabeláž, konektory
Upevňovací rámy pro vnitřní technologii radioreléových stanic
SFP modul RJ-45 (10/100/1000TX)
Úprava DTPS - úprava víka bedny včetně výmény a doplnění konektorů

Úprava BUZ - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů
Zodolněné konektory pro metalické rozhraní ETH (RJ-45) pro připojení RF-7800-QU 500. DM VPN, IMO
Zodolněné konektory pro napájení serva natáčecího systému vnější
Bleskojistková ochrana EHT v datové schráně
AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice)
Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
Rekonstrukce propojovacího pole datové schrány
Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)
Anténní držák - redukce

něno 12.2.IS
na 21.9.18
no 21.9.18

součásti stanice

Bezpečnsotní filtr SKY1FL16DMA2

tečně odolné provedeni - prach, rázy a
ace, HDD v protiotřesovém pouzdru, práce v

Pracovní stanice operátora provozovny (notebook Getac S410) včetně příslušenství

ých teplotách od0°C

VTÚLaPVO marže na HW ve výši
3.

o do celkového součtu

HW včetně marže
| Montáž

Zástavba řídicí a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (Power Control Unit) RF-7800W-AA001-PCU do pomocných rám
Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN provozovny a k datové schráně
Zós{svbs-h4esit-ýc-h-reproduktOHi/toudspeoi<er)-RF-99SC-SAG0
Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7800W na anténní stožár
• Upevněni natáčecího zařízeni CLAAS na stávající anténni nosiče Rocal 9 m o anténni konzoli

al 9 m (2), anténnikonzole (1)
oby/3 dny

» Upevnění vnějšíjednotky RRL stanice RF-7800W
• Upevněni parabolické antény AT-203
• Upevněni bloku ETH ochrany 12069-0040-011 i stávajícíanténní nosič Racol 9m o anténni konzoli (bleskojistková ochrana tr.
pevnou součást! anténního nástavce)
• Upevněn! kobelu ETHk zamezenijeho vytrženiz bloku ETH ochrany
« Uzemněni vnějšijednotky umístěné no anténním stožáru dle požadavku výrobce
» Upevněni všesměrové antény AT-206 OMNI no stávající anténni nosič Racai 9 m a anténní konzol:
Umístění příslušenství st
e v úložných prostorech provozovny:
• vnějšijednotka RF-7800W
• parabolická anténa AT-203
• všesměrová anténa AT-206 OMNI
• zodolněnýkabel ETH pro připojeni vnéjSijednotky RF-7800W na cívce (CableAssy, Straight w/Backsheils 22 m), pro usnadněni
rozvinováni a svinováni kabelu vyřešit jednoduchýstojan no cívky nebo upravit stávajíc!řešeni;
• zodolněný kabel ETH pro připojeni vnějšijednotky RF-7800W v případě použiti anténního nástavce (CableAssy, Straight w/Backshells 1
• napáječia ovládoci kobel 12069-0068-A240 pro zobezpečenl umístěni servo natáčecího systému CLAAS ru
• ACadapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožněni napájeni RF-7800W při vyneseni mimo provozovnu.
Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
Rekonstrukce datové schrány
■> Doplněni zodolněných konektorů pro metalické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojeni vnějších jednotek RF-7800W-QU 500
• Doplněni zodolněných konektorů pro metalické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojeni externích systémů (DM VPN, IMG)
• Dopinéni zodolněných konektorů pro metalické rozhraní Amphenol pro připojeni vnějších jednotek natáčecího systému CLAAS
• Doplněnikonstrukčně vhodné bleskojistková ochrany pro rozhráni RJ-4S
• Výměna lx LMC-02 z LMC-G2.GF a doplněni dalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhráni (1 Gbit/s) v datové
schráně RED.
• Výměna lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplněni dalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhráni (1 Gbit/s) v datové
schráně BLACK.
» Výroba panelu datové schrány
Výroba rámu pro uložení smčrovače CISCO
Úprava vnitřního rozvodu napájení provozovny, implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16DMA2
Suma montáž, výroba, instalace
marže na montáž, výrobu, instalaci
a do celkového součtu

Vojenský technický ústav, s.p.
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PozS a VzS k naplnění schopnosti FMN
pč

Obor

Úkol

4.

Poznámka

| Ostatní

4.1
4.2
4.3
4.4
4.S
4.5.1

Začlenění do dohledového systému pomocí protokolu SNMP - multilicence
Doplnění popisu objektu RF-7800W do databáze MIB dohledového systému, doplnění grafického uživatelského interface
Zpracování seznamu předmětů v soupravě
Vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci předat prvotnímu příjemci (VZ 551210)
Provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic a smčrovačc v následujícím rozsahu
® kontrolo mechanického stavu, jednotlivých moduiů routeru, vnitřní kabeláže a očištěnikonektorů od prachu a nečistot, kontrola

funkčnosti
4.5.2
• vyčištěni vnitřního prostoru routeru, konektorů o filtrů od prachu o nečistot
4.5.3
• u routerů výměno všech ventilátorů nuceného chlazeni (základní řídicíjednotko, zdrojový modul)
4.5.4
• zpracování protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích kontrolyfunkčnosti
4.6
Příprava, tisk a kompletace dokumentace
4.7
Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???
4.8
Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců
4.9
Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů

‘E
O

dny

Suma ostatní
VTÚLaPVO marže na ostatní
Včetně marže
|Samostatné práce pro typ provozovny

S.
S.l
5.2
5.3
5.4

Zpracování technického popisu
Zpracování návodu k obsluze a údržbě
Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu
Projekt modernizace provozovny

s.s

Podnikové zkoušky

lkového součtu
ojektu MPP40Mlp LR
ojektu MPP40Mlp LR
ojektu MPP 40Mlp LR
měsíce
týden
ojektu MPP40Mlp LR

ÉSS
5.7
Doprava do zkušeben + pojištění
5.8

Zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č.274 / 1999 Sb, s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem

5.9
Zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR a s podporou dodavatele
5.9.1
• výpis konkrétních takticko-technických parometrú, které se mají ověřit v rámci dílčích zkoušek.
5.9.2
• časový plán
5.9.3
• metodické postupy včetně kritériíhodnoceni
5.9.4
• prohlášení o připravenosti modernizovaných provozoven k provedeni ZVZ.

y
n
v
o
z

o
v
o
r

p
p
y

ojektu MPP40Mlp LR
rojektu MPP40Mlp LR

t

5.9.5

o

r

p
ě

5.9.6
5.9.7
5.5.8

n

t

a

t

s

o

m

a

S

5.10

s.:c.
5.1C.
S.1C..
im
5.12
5.13
5.14

• vyjádřeníorgánů OSD SDK MO, VZd'ÚAVZdr Praho, Hlavního ekologa MO a další náležitosti v souladu s čl. 27 NV MO č. 100/2015,
• upravenou průvodnío provozní dokumentaci modernizované provozovny.
• návrh doplňku platných technických podmínek pro výrobu
• provést proškoleni obsluhy a účastníků zkoušek
Proveden! školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu 6 os
v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastnosti:

dny

• integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájení a signálové kabeláže, úpravy provozovny
• postup instalace anténního systému a vnější jednotky radioreléové stanice na anténni stožár z výbavy provozovny
• bezpečnostní opatřeni související s přípravou k provozu a s vlastním provozem radioreléové stanice.
týden
Doprava ostatní
Projekt zástavby IP KP

ojektu MPP40Mlp LR

Suma samostatné
VTÚLaPVO marže na samostatné
lkového součtu

Včetně marže
|

6.

1

6.1

s

6.2
6.3

| Samostatné pro konkrétní provozovny
;SP.433-l-AXV/KS-4PV9V-4 3?^64, MSM-4^-4€Oa6GraWR..433&.P06.'A€v^'X-4S34.6..a,.SM»3lM64L-»<!fl)W8^.e8NSQig6^
Modernizace kontejneru EDAK MILEX pro IP KP
Úprava KR 40M1 pro vyvedení FXS na straně BLACK

cena k položce 2.23
Ú 4423 Přáslavice

2
H

| VTÚLaPVO marže na samostatné

L ___

lkového součtu

Včetně marže

Vojenský technický ústav, s.p.
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S k naplněnischopností FMN

Typ provozovny:

Mobilní přístupová prov

Počet kusů k TZ:
Cena modernizace jedné provozovny:

oložky 1-4

Celková cena modernizace všech provozoven:

(zaokrouhleno no tisice)

Obor

Úkol

Pí
1.

ž
á
t

n
o

m
e

D

□

oznámka

Demontáž původních technologií a kabeláže

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Demontáž RR 300
Demontáž pomocného rámu
Demontáž DTPS10
Demontáž napájecí a signálové kabeláže
Demontáž vnitřních koaxiálních kabelů
Demontáž bloku externího agenta SNMP FCUE
Demontáž koaxiálního konektoru s bleskojistkou z datové schrány

1.8

Vyjmutí příslušenství stanice (anténa CR-1, blok hlasité soupravy HS 300/1600, upravené plnící zařízení PK 1302, momentové klíče,
coaxiální kabel 30 m na cívce a koaxiální kabel „svitek" 10 m se suchými zipy, dokumentace vlastních stanice).
Demontáž LMC-02

1.9

VTÚLaPVO Suma

oučtu

marže na montáž, výrobu, instalaci
oučtu

Včetně marže
I Pořizovaný materiál

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
26

RF-7800W-OU 500 (HCLOS radio)
LIGHTNING PROTECTOR 12069-0040-01
CableAssy, Straight w/Backshells 1,8 m 12069-0030-A006
CableAssy, Straight w/Backshells 72 m 12069-0030-A240
CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0030-A050

28
2.9
2.10

Anténa parabolická RF-7800W-AT203
Anténa OMNI RF-7300W-AT206
Speokef-oudio coble 1G53S-S707 A9SS

212
2.13
2.14

RF-7800W-AA001 CLAAS (Closed Loop Antenna Alignment System)
Power Control Cable 1,1 m propojovací 12069-0043-A1
Power Control Cable 72 m 12069-0068-A240
Bleskojistka pro power/control kabel natáčecího systému RF-7300W-AA001
ISR4331-AXV/K9 (PVDM4-32U64, MEM-4300-4GU16G, PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-24-P, NIM-4FXSP, NIM-2MFT-T1/E1+PVDM4-64.
BE6K-UCL-ESS-4X, SMARTNET - 3 roky, CAB-CONSOLE-USB)

2.15
2.16

i

2.17

l

á
i

r

e

t

a

M

2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
1224

Firewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription. Enabled Premium Support subscription)
Úprava KR 40M1 pro vyvedení FXS na straně BLACK
DC/AC měnič + kabeláž, konektory
Upevňovací rámy pro vnitřní technologii radioreléových stanic
SFP modul RJ-45 (10/100/1000TX)
Úprava DTPS - úprava víka bedny včetně výměny a doplněni konektorů

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37

Patck-Ponel
LMC-02.GF
Úprava BUZ - úprava víka bedny včetně výměny a doplnění konektorů
Zodolněné konektory pro metalické rozhraní ETH (RJ-45) pro připojeni RF-780O-OU 500, DM VPN, IMO
Zodolněné konektory pro napájení serva natáčecího systému vnější
Bleskojistková ochrana EHT v datové schráně
AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice)
Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
Rekonstrukce propojovacího pole datové schrány
Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)
Anténní držák - redukce
Kabelová cívka
Stojan na cívky
Bezpečnsotní filtr SKY1FL16DMA2

2.38

Pracovnístanice operátora provozovny (notebook Getac S410) včetně příslušenství

vedeni - prach, rázy a
iotřesovém pouzdru, práce v
d0°C

Suma materiál
VTÚLaPVO marže na HW ve výši
3.
3.1

oučtu

HW včetně marže
| Montáž
Zástavba řídicí a napájecí jednotky natáčecího anténního systému PCU (Power Control Unit) RF-7800W-AA001-PCU do pomocnýc

3.2

3.3
Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN provozovny a k datové schráně
3.4
z-óstoviHl-hloskýelweprodukt-ofů-íiotidspeokef-hRF-SPSO-SAOO
3.5
Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7S00W na anténní stožár
3.5.1
a Upevněninatáčecího zařizeni CLAAS no stávojici anténni nosiče P.ocal 9 a 15 m a anténni konzoli
3.5.2
• Upevněni vnějšijednetkv PPI. stanice RF-78O0W
3.5.3
o Upevněniparabolické anténv AT-203
o Upevněni bloku ETH ochrany 12069-0040-01 na stávojici anténní nosič Racci 9 o 15 m a anténni konzoli (bleskojistková ochrana
3.5.4
být pevnou součásti anténního nástavce)
3.5.5
a Upevněni kabelu ETH k zamezenijeho vytrženiz bloku ETH ochrany
3.5.5
• Uzemnění vnějšijednotky umístěné na anténním stožáru dle požedevkú výrobce
3.5.7
a Upevněni všesměrové anténvAT-206 OMNI na stávojici anténninosič Raca! 9 a 15 m a anténni konzoii
3.6
Umístění příslušenství stanice v úložných prostorech provozovny:
3.6.1
a vnějšijednotka RF-78C0W
3.62
a parabolická anténo AT-203
3.63
a všesměrová anténa AT-206 OMNi
3.64
3.65
i

i

l 15 m (1), konzole (1)

a zodolněný kabel ETH pro připojeni vnějšijednotky RF-7800W na cívce (CableAssy, Straight w/Backshells 72 m), pro usnadněni
rozvinování c svinování kabelu vyřešitjednoduchý stojan no civky nebo upravit stávojici řešeni;
a zodolněný kabel ETH pro připojeni vnějšijednotky RF-7800W v případě použiti onténniho nástavce (CableAssy, Straight w/Bocksh
10 m):

3.65

• napáječia ovládací kabel 12069-0068-A240 pro zabezpečeni umístěni serva natáčecího systému CLAAS na anténnistožáry TRIVAI.

3.67

a ACadapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 k umožněninopájeni RF-7800Wpři vynesení mimo provozovnu.

3.7
Rekonstrukce vnitřního rozvodu LAN - přechod na Gbit kabeláž včetně vnitřní kabeláže DTPS
3.8
Rekonstrukce datové schrány
3.8.1
a Doplněni zodoiněných konektorů pro metalické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojeni vnějších jednotek RF-78QOW-OU 500
3.8.2
• Doplněni zodolněných konektorů pro metolické rozhráni ETH (RJ 45) pro připojení externích systémů (DM VPN, IMC)
3.8.3
3.8.4

• Doplněnízodolněných konektorů pro metalické rozhráni Amphenol pro připojenivnějšíchjednotek natáčecího systému CLAAS
• Doplněni konstrukčně vhodné bleskojistkové ochrany pro rozhroni RJ-45

a Výměno lx LMC-02 za LMC-02.GF a doplněni dalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhroni (1 Gbit/s) v dato
schráně RED.
a Výměno lx LMC-02 za LMC-02.GF a dopiněni dalšího kusu LMC-02.GF do celkového počtu 2x2 optických rozhráni (1 Gbit/s) v dato
schráně BLACK.
3.8.7
* Výroba panelu dotavé schrány
3.9
Výroba rámu pro uložení směrovačo CISCO
3.10
Upevnění obměněných pracovních stanic na pracovní plochu operátora provozovny a operátora radiostanic
3.11
Integrace bateriového napáječe do rozvodu palubní sítě malého napětí 24 Vss
3.12
Úprava vnitřního rozvodu napájení provozovny, implementace bezpečnostního filtru napájení SKY1FL16DMA2
3.8.5

3.8.6

Suma montáž, výroba, instalace
VTÚLaPVO marže na montáž, výrobu, instalaci
Včetně marže

Vojenský technický ústav, s.p.
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TS VŘ PozS a VzS k naplněnischopnosti FMN
Obor

Úkol

PC-

Poznámka

Ostatní

*•
4.1

Začleněni do dohledového systému pomocí protokolu SNMP - multilicence

4.2

Doplnění popisu objektu RF-7800W do databáze MIB dohledového systému, doplnění grafického uživatelského interface
Zpracován! seznamu předmětů v soupravě
Vyjmuté díly a součásti po provedené modernizaci předat prvotnímu příjemci (VZ 551210)

4.3
4.4
4.5

Provést dodavatelem profylaxi vyjmutých stanic a směrovače v následujícím rozsahu
» kontrolo mechanického stavu, jednotlivých modulů routeru, vnitřní kcbeiáže o očištěníkonektorů od prachu a nečistot, kontrola
funkčnosti
4.5.2
o vyčištěni vnitřního prostoru routeru, konektorů o filtrů od prachu a nečistot
4.5.3
o u reuterů výměna všech ventilátorů nuceného chlazeni (základní řidičijednotka, zdrojový modul)
4.5.4
• zpracováni protokolu o provedeném rozsahu profylaktické údržby a o výsledcích kontrolyfunkčnosti
4.6
Příprava, tisk a kompletace dokumentace
4.7
Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???
4.8
Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců
4.9
Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů
4,5,1

2
o

soba/3 dny

Suma ostatní
VTÚLaPVO marže na ostatní
55.1
5.2
5.3
5.4
!35

ř
s
|
o.

_ Včetně marže
Samostatné práce pro typ provozovny

s

1

sobo/2 týdny
sobo/2 týdny
soba/l týden
soby/2 měsíce
soby/l týden

5.7

Doprava do zkušeben + pojištění

5.8

Zkoušky ke schválení technické způsobilosti dle vyhlášky MO č.274 / 1999 Sb, s úplným materiálovým zabezpečením dodavatelem

5.9
Zkrácené vojskové zkoušky s úplným organizačním a materiálovým zabezpečením AČR a s podporou dodavatele
5.9.1
• výpis konkrétních takticko-technických parametrů, které se moji ověřit v rámci diičich zkoušek.
5.9.2
• časový plán
5.9.3
• metodické postupy včetně kritériihodnoceni
5.9.4
• prohlášeni o připravenosti modernizovaných provozoven k proveden: ZVZ,
5.9.5

c

a do celkového součtu

Zpracování technického popisu
Zpracování návodu k obsluze a údržbě
Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu
Projekt modernizace provozovny
Podnikové zkoušky

soba/l týden
soby/l týden

• vyjádřeni orgánů OSO SOK MO, VZdrÚ AVZdr Praho, Hlavního ekologa MO a další náležitosti v souladu s či. 27 NV MO č. 100/2015,

5.9.6
5.9.7
5.9.8

• upravenou průvodní o provozní dokumentaci modernizované provozovny.
• návrh doplňku platných technických podmínek pro výrobu
• provést proškoleni obsluhy a účastníků zkoušek
Provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdaneč (do maximálního počtu
5.10
osob), v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastností:
SJ 0..
• integrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájenic signálové kabeláže, ůprovy provozovny
1 5.1 o.:
• postup instalace anténního systému a vnějšijednotky radioreléové stanice na anténni stožár z výbavy provozovny
5.10.J
• bezpečnostní opatřenisouvisející s přípravou k provozu o s vlastním provozem radioreléové stanice.
5.12
5.13
5.14

Akceptační protokol
Doprava ostatní
Projekt zástavby IP KP
Suma samostatné
VTÚLaPVO marže na samostatné
j________
Včetně marže

Vojenský technický ústav, s.p.

soby/2 dny

sobo/l týden
upy z projektu MPP 40Mlp LR

o do celkového součtu
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VŘ PozS o VzS k naplněni schopnosti FMN

Učebna praporn

Typ provozovny:
Počet kusů k TZ:

položky 1-4

Cena modernizace jedné učebny:

včetně bodu 5 (zaokrouhleno na tisíce)

Celková cena modernizace učebny včetně dokumentace:

Obor
ž
á

Úkol

PČ

1.1

t

n
o

1.2

m

e

D

Poznámka

Demontáž původních technologií a kabeláže

1.

VTÚLaPVO Suma
marže na montáž, výrobu, instalaci
do celkového součtu

Včetně marže
|Pořizovaný materiál

2.
2.1

RF-7800W-OU 500 (HCLOS radio)

2.2

LIGU7r-9í4GP RGTFCTGP ■ 19999-9949-99

2.3

CobřeA6Srr-5rfGÍgh; w/Sodtsheiis 1.8 m Í296Q-9G3G-AGG6

2.4

CableAssy, Straight w/Backshells 15 m 12069-0031-A050

2.6
2.7

Anténa sektorová RF-7800W-AT201

2.8

Anténa parabolická RF-7800W-AT203

2.9

Anténa OMNI RF-7800W-AT206

2.10

l

2.11

g^eai<ef-^owef-c-ež>/<>Í053ž---3-708-74ggg

2.12

AC adapter (AC Power over Ethernet (PoE) Block) 12069-3800-01 (součástistanice)

á

i

r

e
t

a

M

2.14

Bleskojistková koaxiální ochrana

2.15

Koaxiální kabeláž k anténám
ISR4331-AXV/K9 (PWR-4330-POE-AC, SM-X-ES3-16-P, NIM-4FXSP, BE6K-UCL-ESS-4X, BE6K-UCL-ENH-lx, SMARTNET-

2.16

roky, CAB-CONSOLE-USB)

2.17

Firewall Palo Alto Networks PA-820 (Threat Prevention subscription, Enabled Premium Support subscription)

2.18

IP hlasová brána SMARTNODE SN4660/8BIS16V/EUI

2.19

IP Telefon CISCO

2.20

19" skříň 6U

2.21

Rozvod LAN - Gbit kabeláž

2.22

Anténní konzole

2.23

Ostatní materiál (konektory, kabely UTP, hutní, spojovací materiál,...)
Suma materiál

VTÚLaPVO marže na HW ve výši
do celkového součtu

HW včetně marže
3.

| Montáž

3.1

Zástavba 19" skříní 6U na stěnu učebny + osazení technologií

3.2

Instalace držáků a výložníků na vnitřní a vnější plášť budovy

3.3
3.4

Upevnění funkčního celku vnějších jednotek RF-7800W na držák v učebně

ž
á

3.5

Vedení koaxiální a ethernetové kabeláže, instalace přepěťových ochran

n
o

3.6

Připojení jednotek do rozvodu napájení, do LAN učebny, uzemnění jednotlivých technologií

t

M

Upevnění antén na anténní výložníky

3.2

Instalace, konfigurace směrovače, firewallu, hlasové brány, IP telefonů, přenosných počítačů

3.7

Doprava Vyškov
Suma montáž, výroba, instalace

VTÚLaPVO marže na montáž, výrobu, instalaci
do celkového součtu

Včetně marže
4.

| Ostatní

4.1

Zpracování seznamu předmětů v soupravě

4.2
í

n
t

a
t

s

O

oba/3 dny

Příprava, tisk a kompletace dokumentace

4.3
4.4

Dodávání náhradních dílů minimálně po dobu 10 let (5 let)???
Záruka za jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců
Reklamace do 30 dnů od jejího podání na území ČR, mimo území ČR do 60 dnů

4.5

Suma ostatní
VTÚLaPVO marže na ostatní
do celkového součtu

Včetně marže
5.

p
y
t

jSamostatné práce

5.1

Zpracování technického popisu

oba/l týden

5.2

Zpracování návodu k obsluze a údržbě

oba/l týden

5.3
5.4

Návrh na úpravu technických podmínek pro výrobu

5.5

o

r

oba/l týden

Projekt výstavby učebny

oby/l měsíc

Provedení školení instruktorů KIS VeV-VA Vyškov a dílenských specialistů Centra oprav Lázně Bohdane
maximálního počtu 6 osob), v rozsahu 2 dnů, s důrazem na změny uživatelských parametrů a provozních vlastnos

oby/2 dny

p
ě

n

t

a
t

s

o

m
a

S

5.5.1
5.5.2
5.5.3
29

« iriteqrace nové radioreléové stanice do vnitřního systému napájeni a siqnálové kabeláže
» postup instalace anténního systému a vnějšíjednotky radioreléové stanice na anténnikonzoli
• bezpečnostní opatřenisouvisejícís přípravou k provozu a s vlastním provozem radioreléové stanice.

5.7

Doprava ostatní

5.8

Akceptační protokol

oba/l týden

Suma samostatné
VTÚLaPVO marže na samostatné
a do celkového součtu

Včetně marže

Vojenský technický ústav, s.p.
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Příloha 3 ke smlouvě č. 1810400158
Počet listů: 1
OBJEDNÁVKA ZÁRUČNÍ OPRAVY

Číslo smlouvy

nabyvatele:

Datum:

poskytovatele

Čas:
Evidenční číslo:

Nabyvatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 00 Praha 6
zastoupená:
ředitelem
VÚ 3255
Praha

A) Místo závady:
1.
2.
3.
4.

Lokalita:
Typ zařízení:
Výrobní číslo zařízení:
Další údaje:

I I Záruční oprava v místě výskytu závady
I I Oprava vadného zařízení

B) Popis závadv/náplň opravy:

C) Kontaktní údaje:
Informaci poskytne - jméno:
tel:
mob:
Doplňující informace:

Nabyvatelem pověřená osoba, podpis, kontakt:

Poskytovatel:

WM

Lí\a

Príloha 4 ke smlouvě č. 1810400158
Počet listů: 1
Protokol
o provedení záruční opravy/po provedení opravy
dle smlouvy č. 1810400158

Předávající:

Přebírající:

Zastoupený:

Zastoupený:

Zahájení prací (den, hodina):
Ukončení prací (den, hodina):
Druh techniky (evid. číslo):
1. Specifikace závady

V

Dne

Za předávajícího: ____________________________
Jméno, příjmení
(.hůlkovým písmem)

_________________
Podpis a razítko

Za přebírajícího:
Funkce, hodnost, jméno, příjmení
(hůlkovým písmem)

Podpis a razítko

Příloha 5 ke smlouvě č. 1810400158
Počet listů: 1

Specifikace utajovaných informací stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se
stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

příloha č. 1
p.
č.
5

Stupeň
utajení
„TAJNÉ“
(„NATO
SECRET“)

Informace
Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro
ni platným jako utajované označila

příloha č. 8
P.
č.
18

Stupeň utajení

Informace
Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení,
výzkumu, vývoji, architektuře a bezpečnostním nastavení
informačních systémů

„VYHRAZENÉ“

příloha č. 19
P.
č.
13
14
21

Informace
Normy, metody, postupy nebo výsledky měření kompromitujícího
elektromagnetického vyzařování
Kryptografický materiál určený k ochraně utajovaných informací
Provozní bezpečnostní dokumentace a způsob zajištění bezpečnosti
informačního nebo komunikačního systému nakládajícího
s utajovanými informacemi

Stupeň
utajení
„DŮVĚRNÉ“
„DŮVĚRNÉ“
„DŮVĚRNÉ“

Příloha 6 ke smlouvě č. 1810400158
Počet listů: 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA'
K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodnězávazkového vztahu (dále jen ..smlouva'’) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající
zavazuje:
1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
Ž.Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu
JPG. rozlišení do 1024x768 bodů12;
b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický
soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné
identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OdKM SPÚK v rozmezí 60-45 dnů) před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím
aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS
a JSK.
5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději v rozmezí 30-15 dnů)
před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.
6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.
Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.
Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.
Kontaktní adresa:
Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6
TEL.:
FAX:

973 213 913
973 213 930

INTERNET:
E-MAIL:

www.okm.army.cz
katalogizace@armv.cz

WAP:

http://waD.okm.armv.cz

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 Fyzická nebo právnická osoba držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb.. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam Katalogizačních
agentur umístěn na www.okm.armv.cz.
4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.armv.cz. odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.

’Tr/toh ú 7-

Odborné stanovisko MM ALog
ke specifikaci nabývaného majetku
MU 2.3 / OTeZ

Agentura komunikačních a informačních systémů
Vítězné náměstí 5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Výtisk jediný
Počet listů: 4

Předběžné Odborné vyjádření MM MU 2.4 KIS
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