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1 Obsah dokumentu

Tento dokument definuje požadovanou součinnost mezi kupujícím a prodávajícím a slouží 
k vymezení součinnosti jednotlivých stran v rámci projektu DPET AČR.

Pro dodržení projektového plánu požadujeme součinnost uvedenou níže.

1.1 Požadovaná součinnost

NEDB-NG
• Dodání dokumentace NEDB-NG ze strany AČR do březen 2020, jinak ERA 

nebude schopna zaručit implementaci s následným vyjmutím funkcionality 
systému.

TCE 621

• Požadovaná součinnost - nejdéle 2 týdny od vyžádání ze strany 
prodávajícího

• Pro integraci a testování
• Participace na testech, kde bude zástavba kryptovacího zařízení 

vyžadovaná
AN117 • Požadovaná součinnost - nejdéle 1 měsíc od vyžádání

DAGR • Požadovaná součinnost - nejdéle 1 měsíc od vyžádání včetně dodání 
držáků a kabeláže

Vyhrazené 
dokumenty pro 
krypto

• Dodání vyhrazených dokumentů ze strany AČR - neprodleně po podpisu 
smlouvy, ne déle než 14 dní od podpisu

• Dodané dokumenty musí být v aktuálním vydání k datu podpisu smlouvy

NÚKIB • Zajištění součinnosti konzultačních služeb týkající se security certifikace 
systému

Standardy

• Dodání veškerých standardů uvedených v Příloze č.l ke smlouvě č. 
185110126 - technické specifikaci - neprodleně po podpisu smlouvy, ne 
déle než 14 dní od podpisu

• Dodané dokumenty musí být v aktuálním vydání k datu podpisu smlouvy

CESMO • Zajištění CESMO technologie nezbytné pro testy během integrace a 
podnikových zkoušek

Cíle/emitery pro 
testování

• Poskytnout součinnost na zařízení, kterými nemůže ERA disponovat.
Např.: oblety, PAROL, LINK16, ...

• Poskytnutí emiterů/cílů pro podnikové zkoušky
SR LOS
frekvence

• Dodání požadované frekvence MW pojítek pro komunikaci - nejpozději do 
CDR

Uskladnění • Možnost uskladnění mobilních částí systému (Kontejnery, Vozidla), ideálně 
v prostorách AČR v Pardubicích

Vozidla-logistika

• Kupující poskytne vozidla TATRA 810 k zajištění logistiky kompletu DPET
ACR pro účely přepravy stanů, příslušenství atd. nad rámec nabízených 
vozů TATRA 810 a to zejména pro přepravu na vojskové zkoušky a po dobu 
trvání vojskových zkoušek.

Vlečná
elektrocentrála

• Dodání vlečné elektrocentrály k zajištění napájení výnosné technologie 
(PPU) a současně s běžícími klimatizacemi dvou stanů HF-46A

Změnové řízení • Navržené změny, nebo výjimky požadujeme schválit/odmítnout nejdéle do
14 dní od zaslání

Obr. 1 DPET ACR- Požadovaná součinnost
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