
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO:  00325490  
DIČ:  2020739039 

VÝZVA  
zákazka s nízkou hodnotou podľa §117  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  na predmet zákazky 

Infokiosk s kamerou v rámci projektu – 
 SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce 

_________________________________________________________________________________ 
 
Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

Štatutárny orgán: Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
IČO:                           00325 490 
Adresa organizácie: Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
Http adresa organizácie: www.michalovce.sk 
Kontaktná osoba:           Ing. Darina Čornejová 
E-mail:   darina.cornejova@msumi.sk  
Telefón:                          056 / 68 64 174 
Fax:                                056 / 6443520 

Typ zmluvy: Zmluva podľa  Obchodného zákonníka  resp.  iných  právnych predpisov 
Miesto poskytnutia  predmetu zákazky:  Mesto Michalovce, Mestský úrad       
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je exteriérový a interiérový 
informačný panel s jednostranným  dotykovým LCD displejom, zabudovaným minipočítačom 
a ochrannou kamerou, bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe 1. 
Variantné riešenie:  nepripúšťa sa     
Termín dodania predmetu zákazky: podľa  Prílohy č.1, najneskôr do 31.08.2016 
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:  

a) Do 30.05.2016 do 13,00 hod. 
b) E-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej 

osoby na adrese verejného obstarávateľa. 
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 

d) Obsah ponuky: cenová ponuka vo forme vyplnenej tabuľky (Príloha č. 2),  sken dokladu 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky (kópia) (v prípade, ak uchádzač nie je platcom  DPH na túto 
skutočnosť verejného  obstarávateľa upozorní); Kritérium  na hodnotenie ponúk:  Cena v EUR s 
DPH  za  celý predmet zákazky .   

Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 
uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. Požadujeme striktné dodržanie všetkých parametrov pri 
dodávke zariadení. Od víťazného uchádzača budeme požadovať presnú špecifikáciu dodaného tovaru 
a kópiu požadovaných certifikátov.  
 

 
 
V Michalovciach, dňa 20.05.2016 

 
Viliam Z a h o r č á k  
    primátor mesta  
 

http://www.michalovce.sk/
mailto:darina.cornejova@msumi.sk
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M:  +421 918 876 617 Č. ú.:  4204223001/5600 
E: darina.cornejova@msumi.sk  IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 
W: www.michalovce.sk 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky  
„Infokiosk s kamerou v rámci projektu – SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty 

cezhraničnej spolupráce“ 
 

POPIS– Exteriérový informačný panel s jednostranným dotykovým LCD displejom a 
zabudovaným mini počítačom včítane ovládacieho softvéru a inštalácie, súčasťou je aj 
doplňujúci interiérový panel a bezpečnostný kamerový outdoor systém. Infopanely budú 
nainštalované v priestoroch Autobusovej a železničnej stanice v Michalovciach. 

 
Exteriérový panel: 

Minimálne požiadavky na LCD displej:  
Uhlopriečka 47"(584mm x 1039mm), natočenie 9:16, rozlíšenie 1920 x 1080 Full HD, 

svietivosť 1500 cd/m², kontrast 3000：1, uhol viditeľnosti 178° Horizontal / 178°Vertical 
Manipulácia - Dotykový displej  
 
Minimálne požiadavky na počítačové vybavenie a softvér: 
CPU Intel i3 (3.3G), RAM 4 GB DDR3, HDD 64GB SSD, komunikačné 
rozhranie – WiFi a 3G, operačný systém Microsoft Windows 7, 
integrovaný software pre centralizovanú kontrolu a ovládanie.  
 

Minimálne požiadavky na technické parametre: 
Stupeň ochrany krytom - konštrukcia odolná voči vandalizmu, úprava 
AntiGrafity 
Rozmery - V: 1900 až 2200 mm,  Š:760 až 820 mm,  H: 240 až 320 mm  
Inštalácia na pevný betónový základ (dlažba) 
Sklo – min.6mm laminátový s anti-reflexným bezpečnostným sklom  
Integrovaný vyhrievací systém a klimatizácia, automatické prispôsobenie jasu,  teplotný 
rozsah prostredia -30°C do +50°C,  vonkajšia vlhkosť 5% do 98%, elektrické pripojenie na 
220V,  certifikáty CE, ROHS  
 

Doplnkový interiérový panel: 
Minimálne požiadavky na LCD displej:  
Uhlopriečka 55"(680mm x 1209mm), natočenie 9:16, rozlíšenie 1920 x 

1080 Full HD, svietivosť 500 cd/m², kontrast 2000：1, uhol viditeľnosti 
170° Horizontal / 170°Vertical Manipulácia - dotykový displej  
 

Minimálne požiadavky na počítačové vybavenie a softvér: 
CPU Intel/2.7GHz/Dual core, RAM 2 GB DDR3, HDD S-ATAII 
500GB/16MB/5400rpm, komunikačné rozhranie – Ethernet, WiFi a 3G, 
operačný systém Microsoft Windows 7 
 
Minimálne požiadavky na technické parametre: 
Rozmery  - V: 1900 až 2200 mm,  Š: 800 až 1000 mm,  H: 90 až 140mm  
Inštalácia na pevný podlahový základ (dlažba) 
Spevnené sklo obrazovky, automatické prispôsobenie jasu, teplotný 
rozsah prostredia 0°C do +40°C Vonkajšia vlhkosť 20% do 80%, elektrické pripojenie 220V, 
certifikáty CE, ROHS 
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Minimálne požiadavky na kamerový systém: 
Otočná outdoor IP Kamera, 355 stupňov – IPCAM Hikvision compatible  
Vonkajšia 3Mpx dome IP kamera s IR prísvitom a WiFi 
Obrazový čip: 1/3 CMOS čip s progresívnym skenovaním 
Citlivosť: 0.07 lux @F1.2, AGC zap. 0 lux s IR  
Objektív: 2.8mm @ 98,5° / 4mm @ 79° / 6mm @ 49°  
Rozlíšenie: 2048 x 1536 
Funkcie: 3D DNR / digital WDR / BLC / ROI / IR filter / slot na mikro SD kartu  64GB / WiFi  
Napájanie: 12VDC±10% / PoE(802.3af) 
Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C 
Dosvit IR: do 30m 

 
V cene bude zahrnuté: dovoz, inštalácia, oživenie panelu, vývoj a inštalácia softvéru na 
mieru, inštalácia OS WINDOWS 7, inštalácia kamery a jednorázové školenie pre personál 
a minimálne  ½ ročný pravidelný dohľad. Záručná doba  - 24 mesiacov.  
 
Príloha č. 2 – Kritérium na určenie ceny 

 

Predmet Cena bez DPH v € DPH v € Cena s DPH v € 

Outdoor panel   
(včítane OS a softvéru na 
mieru, kamerového 
zabezpečenia, dopravy, 
inštalácie, školenia a ½ 
ročného dohľadu)  

   

Indoor panel  

(včítane OS a softvéru na 

mieru, kamerového 

zabezpečenia, dopravy, 

inštalácie, školenia a ½ 

ročného dohľadu) 

   

Cena celkom s DPH  

 


