
Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

osvetlenie, televízia, prenájomKľúčové slová:

Prenájom osvetľovacej techniky vhodnej na kamerové snímanieNázov:

Všeobecná špecifikácia predmetu:1.1

31520000-7 - Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim; 32000000-3 - Rozhlas, televízia, komunikácie,
telekomunikácie a príbuzné zariadenia

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná a technická špecifikácia predmetu:1.2

Prenájom plošných osvetľovacích teliesPoložka č.1:

Funkcia

Predmetom nájmu je sú 2ks rovnakých osvetľovacích telies vhodných na osvetlenie televíznych záznamov a živých podujatí

Osvetľovacie telesá musia byť určené na profesionálne použitie, s veľkou plochou zdroja, poskytujúce rovnomerné osvetlenie
priestoru s plynulým nastavením bielej farby a plynulým miešaním farieb v RGB priestore

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

2ksPočet  osvetľovacích telies v rámci predmetu nájmu

40nájomOdhadovaný počet nájmov osvetľovacích telies počas trvania zmluvy

95-CRI

90-TLCI

4000LxSvietivosť zo vzdialenosti 1m pre 5600K

80002500°KNastavenie bielej farby - plynulé

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

chipset 6x LED, počet LED min 500 osadené do obdĺžnikaZdroj svetla

RGBW, plynulé nastavenie farebnej teploty bielej farbyFarebnosť

Statív s nastaviteľnou výškou do 3.5m, transportný obal,
klapky

Príslušenstvo

DMX ovládanie z externého osvetľovacieho pultu, Aplikácia
v mobilnom telefóne pre samostatné použitie

Riadenie

pasívneChladenie

0,2m2, obdĺžnikový tvarPlocha svetelného panelu

230V, batériaNapájanie

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:1.3

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Predmetom nájmu je  prenájom 2 svetiel na jeden výrobný deň s možnosťou prevzatia deň predtým a vrátenia deň po podujatí
vrátane víkendov.

Celková cena plnenia sa vypočíta ako 40 násobok jedného nájmu 2ks svetiel

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 dátumom a miestom požitia. Objednávka bude vystavená min. 4 pracovné dni pred určeným dňom nájmu. Pre
vylúčenie pochybností, táto zmluva nezaväzuje k plneniu a nezaväzuje objednávateľa k vystaveniu žiadnej objednávky.
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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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