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Příloha č. 1 smlouvy - Vymezení služeb 

1. Úvodní ustanovení 
Předmětem je instalace a technická podpora řešení pro zajištění tisku výplatních pásek 

v prostředí Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále DP). 

V rámci tohoto poptávkového řízení DP poptává instalaci a pronájem zařízení pro tisk 
výplatních pásek, který by vyhovoval požadavkům uvedeným v této příloze, a to včetně 
následné technické podpory těchto zařízení. 

 Předmět projektu 

Cílem realizace je dodávka a nasazení řešení pro tisk výplatních pásek a následné zajištění 
provozu těchto zařízení po dobu 4let. Součástí řešení je dodávka 2 identických sestav zařízení 
na tlakové lepení formou pronájmu kompletního řešení s měsíčním paušálem na 48 měsíců.  

Po úspěšné dodávce a implementaci bude požadována následná technická podpora řešení 
v souladu s domluvenými podmínkami a SLA parametry. Tato podpora by se týkala především 
činností spojených s 3. úrovní podpory, tj. L3. Běžná správa řešení by měla být řešena 
interními personálními kapacitami DP. 

 Body realizace řešení  

Instalace řešení představuje: 
 Dodávka zařízení pro tisk výplatních pásek na adresu Depo Kačerov -  

 

 Instalace zařízení na koncové stanice (PC) objednatele 

 Nastavení tiskového zařízení pro tisk výplatních pásek z aplikace Elanor Global Java 

Edition 

 Ověření tisku výplatních pásek včetně korektního zalepení formuláře 

 Zaškolení administrátorů a klíčových uživatelů 

 Akceptace řešení 

2. Technické požadavky 

 Požadovaná zařízení pro zajištění tisku výplatních pásek  

 2x tiskárna se zadním výjezdem Brother  

 2x přechodový most (interface) 

 2x zařízení na tlakové lepení Neopost AS350 

 Technické požadavky na řešení   
 Tisk výplatních pásek musí být umožněn na formuláře pro tlakové lepení formátu A4 – V 

sklad 

 Zajištění bezpečnosti a ochrana tištěných dat  

Požadavky na řešení  
Odpověď: Plně pokrývá požadavky 

Tisk výplatních pásek je umožněn na formuláře pro tlakové lepení formátu A4 – V sklad.  
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3. Ostatní požadavky 

 Použitý HW a SW 

Popište požadavky na hardware a software nutný k implementaci navrženého řešení tisku 

výplatních pásek. V tomto popisu je nutné uvést HW a SW požadavky na koncovou stanici 
(PC), ze kterého bude iniciován tisk (např. instalovaný OS, HW Porty potřebné k připojení 
řešení, atd.). Uvedený HW/SW dodá DP na základě specifikace v rámci součinnosti. 
 

Použitý HW a SW 

DP zajistí el.zásuvku 230V pro každý komponent, LAN zásuvku pro každou tiskárnu pro síťové připojení. 
Pro tisk zajistí DP nastavení vlastní aplikace Elanor Global Java Edition, tiskárna podporuje tyto OS a 
porty: 

Podpora OS:  

Windows® 10 (edice 32 a 64 bitů)  
Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů)  
Windows® 7 (edice 32 a 64 bitů)  
Windows Vista® (edice 32 a 64 bitů)  
Windows® XP Professional (edice 32 a 64 bitů)  
Windows® XP Home  
Windows® Server 2012, 2012R2 a 2008R2  
Windows® Server 2008 (edice 32 a 64 bitů)  
Windows® Server 2003 (edice 32 a 64 bitů) 
 

HW: Porty USB 2.0. LAN 10/100/1000Mbit 

 Technický popis řešení 
Uveďte technický popis řešení včetně způsobu integrace do prostředí zadavatele. Součástí 
popisu musí být podrobný popis řešení a to zejména v oblasti rozhraní koncové stanice 
zadavatele a dodaného řešení uchazeče včetně uvedení maximální kapacity zásobníku na 
formuláře (pro určení maximálního možného počtu najednou zpracovaných formulářů k tisku 
v jedné dávce) a dále popis samotného průběhu tisku v krocích. 
 

Popis architektury řešení 
Tiskové zařízení i zařízení na tlakové lepení musí být zapnuto. Uživatel zkontroluje případně doplní 
zásobník vhodným formulářem pro tlakové lepení. Kapacita zásobníku tiskárny je cca 520 A4. 
Zaměstnanec DP zadá tisk požadovaného dokumentu z personální aplikace na tiskové zařízení Brother. 
Samotný proces tisku a lepení je plně automatický,a to díky přechodovému mostu (interface), který 
zajistí plynulý posun potištěné stránky z tiskárny do tlakového lepení. Přechodový most j(interface) e 
zajištěn zámkem pro bezpečnost důvěrných dat. Výsledný dokument na výstupu je bezpečně přeložen a 
zalepen a tím je zajištěna ochrana tištěných dat. 

 Požadavky na součinnost 

Popište veškeré a úplné požadavky na součinnost DP pro implementaci a podporu. 

 

 

Požadavky na součinnost 

Bezpečnost a ochrana tištěných dat je zajištěna zejména přechodovým mostem (interface), který lze 
uzamknout proti manipulaci a následně formulářem pro tlakové lepení, kdy na výstupu je již tlakově 
zalepený dokument. 
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Ze strany DP požadujeme zajištění přístupu/vjezdu na misto plnění, součinnost při nastavení tisku z IS. 

Pro samotné zařízení je kromě napájení nutno zajistit prostor na umístění o rozměrech 1,5x1x1 m a  s 
nosností cca 70kg/1 sestava.  
Pro testovací provoz zajistí DP formuláře pro tlakové lepení. 

 Podmínky pro splnění zadání na provoz a akceptační kritéria 

 Nasazené řešení musí zajistit tisk výplatních pásek z personálního a mzdového systému 
objednatele (Elanor Global Java Edition) včetně tlakového zalepení formuláře 

 Tisk výplatní pásky až po její zalepení musí proběhnout diskrétně, tzn. skrytě bez 
možnosti náhledu obsluhy 

 Instalace řešení musí probíhat v běžné pracovní době (všední dny 8–16 hod) 

 Prověření a potvrzení funkčnosti celého řešení  

Podmínky pro splnění zadání 
Nabídka plně pokrývá uvedené požadavky 

 Harmonogram realizace 

Uveďte předpokládaný harmonogram nasazení řešení tisku výplatních pásek podle Vašich 
zkušeností. Při návrhu harmonogramu zohledněte požadavek DP na maximální konečný 
termín dokončení díla, a to do 2 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy včetně 1 měsíčního 
zkušebního provozu.  

Harmonogram realizace 

Dodací lhůta zařízení je cca dva týdny od podpisu resp.zveřejnění smlouvy. Doba zprovoznění 
konfigurace je max.1 pracovní den včetně zaškolení obsluhy. Následuje zkušební provoz v délce 1 
měsíce. Tedy předpokládaná doba dokončení díla je cca 6 týdnů. 

 Podpora řešení od Dodavatele 

DP požaduje v rámci nabídky ocenění celého řešení tisku výplatních pásek včetně technické 
podpory poskytnuté Dodavatelem. Předmětem této technické podpory budou tyto činnosti: 
 Jednotné kontaktní místo pro hlášení poruch a objednávky spotřebního materiálu 

(HelpDesk) 

 Kompletní servis včetně náhradních dílů 

 Profylaxe řešení včetně práce a dopravy technika  
 Dodávka spotřebního materiálu vyjma papíru (formuláře na tlakové lepení), včetně práce 

a dopravy technika 

Uvedený rozsah činností bude provádět dodavatel po celou dobu platnosti této uzavřené 
smlouvy a to v režimu 8x5 s následujícími SLA parametry: 
 

Závažnost 
incidentu 

Doba odezvy 
Doba pro zahájení 
řešení Doba vyřešení 

A – vysoká 30 minut 30 minut 1 pracovní den 

B – střední 30 minut 30 minut 1 pracovní den 

C – nízká 30 minut 30 minut 3 pracovní dny 
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Doba odezvy 

Dobou odezvy se rozumí potvrzení přijetí požadavku DP 

Doba pro zahájení řešení 

Dobou pro zahájení řešení se rozumí max. doba od doby potvrzení přijetí požadavku DP, ve které budou zahájeny 
práce na odstranění poruchy nebo aplikaci náhradního řešení, které sníží závažnost poruchy 

Doba vyřešení 

Doba na vyřešení poruchy, nebo provedení náhradního řešení, které sníží závažnost poruchy. Chyby zaviněné 
software nebo hardware budou odstraněny podle příslušných podmínek pro jejich maintenance. 

V následující tabulce je uveden popis závažností incidentů. 
 

Závažnost Definice 

A – vysoká 

porucha systému, která znefunkčňuje celou jednu sestavu nebo má 
výrazný dopad na jeho funkčnost. V případě neodstranění závady na 
místě v rámci definovaného časového rámce bude zajištěno poskytnutí 
náhradního zařízení obdobných parametrů a to bez zbytečného odkladu 
po zjištění nemožnosti odstranění závady 

B – střední 
porucha systému, která výrazně ovlivňuje nebo znefunkčňuje část 
systému nebo část služeb nebo má dopad na jeho funkčnost, dodávky 
spotřebního materiálu (náplně) 

C – nízká 
porucha, která není kritická nebo vážná nebo jde o informační 
požadavek 

 

Podpora řešení od dodavatele 

Cena podpory řešení je zahrnuta v ceně zařízení.  

 


