
                                                                                     

 

 

 

                          

 

WinCITY Cintorín Kiosk© TOPSET 

Cenník 

 

 

SOFTWARE: 

Ročný prenájom jednej softvérovej aplikácie WinCITY Cintorín Kiosk©  TOPSET  

 Cena 1 195,00 € bez DPH  (1 434,00 € s DPH)  

 V cene za prenájom jednej softvérovej aplikácie  WinCITY Cintorín Kiosk© TOPSET je zahrnuté: 

 konfigurácia aplikácie WinCITY Cintorín Kiosk© TOPSET  pre jeden cintorín, 

 inicializačná inštalácia digitálnej mapy cintorína, databáz zomrelých, údajov o platbách, ..., 

 vloženie grafického loga objednávateľa do vrchnej časti displeja, 

 vloženie ľubovoľného krátkeho textu  do vrchnej časti displeja,  

 zriadenie prepojenia aplikácie WinCITY Cintorín Kiosk© TOPSET na webový server, prepojenie 

s databázou údajov a máp,  

 prevádzka prepojenia na webový server,  

 zriadenie vzdialenej správy 

 vzdialená správa zariadenia a dátových úložísk, 

 aktualizácie aplikácie, aktualizácie databáz a digitálnej mapy cintorína (z PC objednávateľa), 

 systémová podpora,  

 poplatky za  softvérový nástroj  vzdialenej správy, 

 poplatky za dátové úložisko na serveri, 

 licenčný poplatok za softvérovú aplikáciu. 

 

HARDWARE: 

Vonkajší Interaktívny infopanel 43“, typ BM43VID-D: 

 Nadobúdacia cena 4 880,00 €/ks  bez DPH  (5 856,00 € s DPH)  

Vonkajší Interaktívny infokiosk 43“, typ BM43VIK-D: 

 Nadobúdacia cena 6 860,00 €/ks  bez DPH  (8 232,00 € s DPH)                      

V nadobúdacej cene za jeden vonkajší Interaktívny infopanel/kiosk bez softvérovej aplikácie WinCITY 

Cintorín Kiosk©   TOPSET je zahrnuté: 

 zvolený model zariadenia s  riadiacim počítačom s OS Android a prístupovým bodom  MikroTik 

Routerboard RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE s adaptérom (viď. Prílohy č. 3, 4 Technická špecifikácia …),  

 štandardná montáž a inštalácia1 zariadenia v cene 100,00 € bez DPH za montáž a inštaláciu 

vonkajšieho Interaktívneho infopanela 43“ a v cene 180,00 € bez DPH za montáž a inštaláciu 

vonkajšieho Interaktívneho infokiosku 43“.  

 

Pozn.1: V štandardnej montáži a inštalácii je  zahrnutá doprava zariadenia na určené miesto, montáž do pevných 

priečok a fasád, montáž na predpripravený betónový základ (nie je súčasťou dodávky) so zaliatymi 

kotviacimi závitovými tyčami, spojovací a kotviaci materiál, káble a zapojenie kabeláže do vzdialenosti 5m od 

zariadenia, pripojenie zariadenia ku káblu rozvodu elektrickej energie, pripojenie dátovej siete cez LAN 

kábel, pripojenie zariadenia ku 3G/4G sieti cez dátový modem.  



                                                                                     

 

V nadobúdacej cene za jeden vonkajší Interaktívny infopanel/kiosk bez softvérovej aplikácie WinCITY 

Cintorín Kiosk©   TOPSET nie je zahrnuté: 

 vyhotovenie betónového základu so zaliatymi kotvami (závitová tyč) pod kiosk a s prívodom el. 

energie,  

 revízia prívodu elektrickej energie po ukončovacie svorky kábla, 

 SIM karta do modemu 3G/4G, 

 paušálny mesačný poplatok za dátové služby  3G/4G, 

 práce nad rámec činností zahrnutých v nadobúdacej cene. 

 

   

 


