Opisný formulár
I. Opisný formulár predmetu obstarávania

1.1

Všeobecná špecifikácia predmetu:
Názov:

Zvukové zariadenia a príslušenstvo

Kľúčové slová:

slúchadlá, mikrofón, teleskopická tyč

CPV:

32341000-5 - Mikrofóny; 32342100-3 - Slúchadlá; 32351000-8 - Príslušenstvo k
zvukovým zariadeniam a videozariadeniam; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
1.2

Funkčná špecifikácia predmetu:
• Zariadenia pre záznam a reprodukciu zvuku a príslušenstvo k nim

1.3

Technická špecifikácia predmetu:
Jednotka

1. Uzatvorené hifi slúchadlá

ks

3

2. Profesionálny kondenzátorový mikrofón

ks

1

3. Bezdrôtový ručný mikrofón

ks

1

4. Bezdrôtový klopový mikrofón

ks

3

5. Teleskopická tyč

ks

1

6. Profesionálny kondenzátorový mikrofón

ks

1

7. Profesionálny smerový mikrofón

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1.1 slúchadlá

uzavreté slúchadlá hifi kvality

1.2 slúchadlá - kábel

dĺžka kábla minimálne 1,5 metra

1.3 slúchadlá - frekvencia

frekvencia minimálne v rozpätí od 20 Hz do 22 000
Hz

1.4 slúchadlá - citlivosť

požadovaná citlivosť minimálne 120 dB

1.5 slúchadlá - impedancia

požadovaná impedancia minimálne 70 Ohm

2.1 kondenzátorový mikrofón - kvalita

mikrofón musí byť profesionálnej kvality

2.2 kondenzátorový mikrofón - príkon

požadovaný príkon minimálne 48V

2.3 kondenzátorový mikrofón - impedancia

maximálna výstupná impedancia musí byť aspoň 250
Ohm

2.4 kondenzátorový mikrofón - SPL

maximálna hodnota SPL musí byť aspoň 131 dB

2.5 kondenzátorový mikrofón - citlivosť

minimálna požadovaná citlivosť 36 dB

2.6 kondenzátorový mikrofón - rozsah

dynamický rozsah minimálne 110 dB

2.7 kondenzátorový mikrofón - kompatibilita

mikrofón musí byť kompatibilný so slúchadlami v
položke 1

3.1 bezdrôtový ručný mikrofón

bezdrôtový ručný mikrofón s miniatúrnym prijímačom
a vysielačom

3.2 bezdrôtový ručný mikrofón - frekvencia

požaduje sa minimálne 1600 laditeľných frekvencií
UHF

3.3 bezdrôtový ručný mikrofón - frekvencia

požaduje sa minimálne 20 skupín frekvencií
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Minimum

Maximum

Presná
hodnota

Technické vlastnosti

3.4 bezdrôtový ručný mikrofón - frekvencia

požaduje sa rozpätie frekvencie minimálne od
735MHz do 770MHz

3.5 bezdrôtový ručný mikrofón - kompatibilita

mikrofón musí byť kompatibilný so slúchadlami v
položke 1

4.1 bezdrôtový klopový mikrofón

bezdrôtový klopový mikrofón s miniatúrnym
prijímačom a vysielačom

4.2 bezdrôtový klopový mikrofón - frekvencia

požaduje sa minimálne 1600 laditeľných frekvencií
UHF

4.3 bezdrôtový klopový mikrofón - frekvencia

požaduje sa minimálne 20 skupín frekvencií

4.4 bezdrôtový klopový mikrofón - frekvencia

požaduje sa rozpätie frekvencie minimálne od
735MHz do 770MHz

4.5 bezdrôtový klopový mikrofón - kompatibilita

mikrofón musí byť kompatibilný so slúchadlami v
položke 1

5.1 teleskopická tyč

teleskopická tyč s krytom pre mikrofón

5.2 teleskopická tyč - kábel

požadovaná dĺžka kábla minimálne 6 metrov s XLR
konektorom

5.3 teleskopická tyč - dĺžka

požadovaná dĺžka teleskopickej tyče v rozmedzí od
100 cm do 300 cm

5.3 teleskopická tyč - dĺžka mikrofónu

požaduje sa, aby maximálna prípustná dĺžka
mikrofónu bola aspoň 25 cm

5.3 teleskopická tyč - kompatibilita

teleskopická tyč musí byť kompatibilná s mikrofónom
v položke 2

6.1 profesionálny kondenzátorový mikrofón

profesionálny kondenzátorový mikrofón so super
kardioidnou charakteristikou a vstavanou batériou s
vysokou kvalitou zvuku, určený pre filmové účely a
pre prácu s videom

6.2 profesionálny kondenzátorový mikrofón - zdroj energie

požaduje sa fantómové napájanie + 48 V a zároveň
vstavaná lítiová batéria, nabíjateľná pomocou
microUSB, požadovaná výdrž batérie aspoň 100 hodín
a čas nabíjania batérie nie viac ako dve hodiny

6.3 profesionálny kondenzátorový mikrofón - frekvenčné pásmo

požaduje sa frekvenčné pásmo minimálne v rozsahu
od 20Hz do 20kHz

6.4 profesionálny kondenzátorový mikrofón - materiál

mikrofón musí mať kovovú konštrukciu

6.5 profesionálny kondenzátorový mikrofón - hmotnosť

minimálna požadovaná hmotnosť mikrofónu je aspoň
150 gramov

7.1 profesionálny smerový mikrofón

profesionálny kompaktný smerový mikrofón pre
použitie s kamerou a digitálnou zrkadlovkou

7.2 profesionálny smerový mikrofón - dĺžka

požadovaná dĺžka mikrofónu cca 150mm

7.3 profesionálny smerový mikrofón - napájanie

požaduje sa napájanie s výdržou aspoň 50 hodín
(napr. batérie)

7.4 profesionálny smerový mikrofón - zvuková ochrana

požaduje sa integrované odpruženie a integrovaná
penová protiveterná ochrana

1.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Požaduje sa aby všetky prístroje a zariadenia boli určené pre profesionálov a v najvyššej kvalite.
2. Požaduje sa dodanie nových, nepoužívaných zariadení a prístrojov. Všetky položky musia byť dodané nové,
nepoužívané, v originálnom neporušenom balení.
3. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy:
3.1 obchodný názov a špecifikáciu ponúkaných tovarov;
3.2 rozpis jednotkových cien s DPH aj bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ
povinný uviesť aj vo faktúre), ceny sú platné ako maximálne.
4. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia
oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo poštou), či predložené doklady a dokumenty:
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4.1 preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo
4.2 nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve
dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie.
5. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote
nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude
považovať za závažné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
6. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky (balné, doprava, vyloženie tovaru,
záruka a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky).
7. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má
za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
9. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými
podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.
Názov

1.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára:
Názov súboru
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