
Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

kamera, prenájom, nájom, rent, stream, snímanieKľúčové slová:

Prenájom broadcast kamier pre potreby snímania a streamuNázov:

Všeobecná špecifikácia predmetu:1.1

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 32330000-5 - Prístroje na záznam a
reprodukciu zvuku a obrazu

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná a technická špecifikácia predmetu:1.2

Prenájom broadcast kamery pre potreby snímania a streamu  podujatí.Položka č.1:

Funkcia

4K kamera so statívom a príslušenstvom

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

31ksPočet kamier na jedno podujatie

50ksOdhadovaný počet nájmov 1 ks kamery počas trvania zmluvy

3ksPočet snímacích čipov

1/3inchRozmer čipu

120dBGain-minimálny rozsah

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

4K/50fps (60fps)Rozlíšenie čipov

2160p50(60), 2160p25(30), 1080p50, 1080i50Formát záznamu

HDMI, HD-SDI, 3G-SDIVýstupný formát

Statív, koliesková základňa, adaptér na
nepretržitúprevádzku zo siete, nabíjačka, 2 x akulátor,
externéovládanie na statív

Príslušenstvo kamery

Kamera musí pracovať s timekódom a mať konektor
prevstup a výstup timekódu

Timecode

Optický zoom min 20x, svetelnosť F2,2Objektív

Preset min 1x na 3200K, dve pozície na nastavenie, ATWVyváženie bielej farby

SD karta, pri inom type média požadujeme čítačku na PC
sMS Windows 10

Médium

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:1.3

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

V závislosti od druhu podujatia si objednávateľ  vyhradzuje právo prenajať  najviac tri broadcast kamery na jedno podujatie.
Konkrétny počet broadcast kamier bude uvedený v objednávke. Z uvedeného dôvodu je  prenajímateľ  povinný počas trvania tejto
zmluvy mať pre potreby objednávateľa k dispozícii najmenej tri (3) broadcast kamery s požadovanými technickými vlastnosťami a
príslušenstvom.

Za nájom sa považujem prenájom jednej kamery na jedno podujatie alebo jeden výrobný deň s možnosťou prevzatia kamery
(kamier) deň predtým a vrátenia deň po podujatí vrátane víkendov.
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Plnenie predmetu tejto rámcovej zmluvy sa bude realizovať formou písomných objednávok objednávateľa adresovaných priebežne
prenajímateľovi a to podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.  V jednotlivých objednávkach budú požiadavky objednávateľa
spresnené najmä množstvom broadcast kamier na jedno podujatie, ktoré objednávateľ požaduje prenajať na konkrétne podujatie  a
ostatných dodacích podmienok, v súlade s touto rámcovou zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, táto zmluva nezaväzuje k plneniu a
nezaväzuje objednávateľa k vystaveniu žiadnej objednávky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit. Zmluva bude ukončená podľa toho, čo nastane skôr, tzn., buď
uplynie čas na, ktorú bola zmluva uzavretá, alebo vyčerpaním hodnoty plnenia.

Požaduje sa predložiť v elektronickej forme (na adresu kontaktnej osoby zákazky) do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy 
identifikáciu výrobcu a presný typ ponúkaného zariadenia - predmetu plnenia, a podrobné plnenie všetkých požadovaných
technických parametrov kamery, resp. kamier, ktoré sú predmetom nájmu.

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v navrhovanej lehote splatnosti faktúr 30
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, bez poskytnutia preddavku. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu
(súčasťou faktúry bude protokol o dodaní tovaru/vykonaní prác/poskytnutí služieb potvrdený kontaktnou osobou objednávateľa).
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

Prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Ak prenajímateľ poskytne tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, alebo ak sa omešká s
plnením, objednávateľ je oprávnený požadovať od prenajímateľa nápravu podľa článku XII, bodu 12.5 v 2. časti „Všeobecné zmluvné
podmienky“ OPET.

V prípade, ak prenajímateľ nevykoná nápravu podľa požiadaviek objednávateľa na základe predchádzajúceho bodu najneskôr do 2
pracovných dní, prípadne ak má doručený tovar iné vlastnosti, ktoré nezodpovedajú požiadavkám zadaným objednávateľom, ide o
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára:1.4
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