Výzva na predkladanie ponúk
na dodávku 3ks produkčných kamerových zostáv, vrátane príslušenstva
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: TV Poprad, s.r.o.
IČO: 36 443 883
Sídlo: Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba: Mgr. Róbert Merva
Telefón: 0903 483 531
Elektronická pošta: robert.merva@gmail.com
Internetová adresa: www.tvpoprad.sk
2. Predmet zákazky
Zákazka na dodanie tovaru - kúpa
3. Názov predmetu zákazky
Dodávka 3ks produkčných kamerových zostáv, vrátane príslušenstva
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa cena a dodávka celého predmetu zákazky, vrátane príslušenstva.
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka 3ks produkčných kamerových zostáv, vrátane
príslušenstva, spĺňajúca pre každú zostavu nasledovné parametre:
Kamera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snímací senzor kamery minimálne 13,0 x 7,3 mm
Rozlíšenie snímania obrazu min. 3840 x 2160 obr. bodov
Štandardy video signálu HD, UHD min. po 2160p30
Štandardy video výstupu cez SDI min. SMPTE 2081-1
Video vstup min. 1 x HD-SDI 6G cez BMC fem. 2m - súčasť vybavenia
Video výstup min. 1 x HD-SDI 6G cez BMC male 2m - súčasť vybavenia
Video výstup cez HDMI A - 2m kábel s podporou 4K súčasťou vybavenia
Osadenie objektívu: MFT
Konektor pre LANC ovládanie - súčasť vybavenia
Konektor pre PTZ ovládanie - súčasť vybavenia
Konektor pre B4 ovládanie optiky - súčasť vybavenia
Konektor pre REF. input - súčasť vybavenia
Analog audio vstup/výstup min. 1 x 3,5mm jack
Integrovaný mikrofón
Tally indikátor
Napájanie: voliteľné aj batériou alebo aj AC/DC adaptérom
3 x batéria LP-E6; 7,4V DC; min. 14.8 Wh - súčasť vybavenia
AC/DC adaptér napájania určeného pre kameru - súčasť vybavenia
Duálny (dva sloty) adaptér nabíjania bat. LP-E6 s indikáciou nabitia súčasť vybavenia
Vodeodolné polstrované púzdro na set kamery so záznamom
príslušenstvom min. 13” x 12” x 6” (ideálne biele)
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Záznam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Optika:
•
•
•
•
•

Statív:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podpora kódovania záznamu DNxHD až ProRes HQ 422
Štandardy záznamu SD, HD a UHD až 2160p30
Video vstup min. 1 x SDI 6G + 1 x HDMI
Video výstup min. 1 x SDI 6G + 1 x HDMI
Audio vstup min. stereo analog R+L cez XLR konektor - súčasť zariadenia
Audio výstup min. 1 x 3,5 mm jack
Konektor pre ovládanie cez LANC
Kontinuálny (2 sloty) záznam na SDXC karty s rýchlosťou zápisu UHS II
Integrovaný audio monitor
Dotykový display min. 7”
Napájanie: voliteľné aj batériou alebo aj AC/DC adaptérom
6 x batéria LP-E6; 7,4V DC; min. 14.8 Wh - súčasť vybavenia
AC/DC adaptér napájania určeného pre zázn. zar. - súčasť vybavenia
LANC kontrolér START/STOP button pre ovl. záznamu - súčasť vybavenia
Slnečný šilt pre monitor zariadenia - súčasť vybavenia
3 x SDXC karty min. UHS I - U3 / zápis min. 95MB/s - súčasť vybavenia
Kĺb. nast. rameno na uchyt. zázn. zar. ku kamere min. 18cm - súčasť
vybavenia
Uchytenie MFT
Formát MFT
Svetelnosť / clona min. T-1,5
Ohnisková vzdialenosť: min. 1 x 24mm, 1 x 35mm, 1 x 50mm a 1 x 85mm
Vodeodolné polstrované tvrdené púzdro na prepravu optiky - súčasť
vybavenia - min. rozmery:
o (24mmT1,5 = ∆ 3.27” x L 4.8”)
o (35mmT1,5 = ∆ 3.27” x L 5.4”)
o (50mmT1,5 = ∆ 3.2” x L 3.8”)
o (85mmT1,5 = ∆ 3,27” x L 3,92”)
3 x dvojstupňové vysúvacie nohy so stredovým krížom
Otočná guľová hlava min. 75mm
Ovládateľnosť hlavy 360°panoráma (horizontal)
Oládateľnosť hlavy min. +/- 85°(vertical)
Dve rúčky na ovládanie hlavy - súčasť vybavenia
Odnímateľný aretovateľný úchyt s osadením na kameru 1/4” závit
Maximálna výška min. 150cm a viac
Dĺžka v zloženom stave max. 75cm
Nosnosť min. 6kg
Celková váha statívu max. 5,5kg
Vodeodolné polstrované mäkké púzdro do dĺžky 75 cm - súčasť vybavenia
Skladacia koliečková základňa pre statív s rozmerom koliesok min. 2” s
možnosťou aretácie koliesok a celkovou nosnosťou min. 15kg - súčasť
vybavenia

6. Miesto dodania predmetu zákazky
Sídlo spoločnosti TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149/7,058 01 Poprad.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 32333200-8
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8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladané ukončenie najneskôr do 30.05.2018
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovať TV Poprad, s.r.o. Obstarávateľ neposkytuje
zálohy. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č.
222/2004 Z. z. o DPH.
10.Podmienky účasti a obsah ponuky
Identifikačné údaje uchádzača. Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet
zákazky, na ktorú predkladá ponuku a splní ju predložením dokladu o oprávnení
podnikať v predmete zákazky – postačuje kópia. Vyplnená príloha č. 1 výzvy – cena
predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu za dodanie 1ks produkčného kamerovej
zostavy, vrátane príslušenstva v zmysle vyššie uvedených požiadaviek a presne
vyšpecifikuje technické parametre všetkých častí dodávky. Celkovú cenu uvedie za
celkovú zákazku ako 3ks produkčných kamerových zostáv, vrátane príslušenstva,
bez DPH a vrátane DPH. Do ceny 3ks produkčných kamerových zostáv, vrátane
príslušenstva uchádzač zahrnie aj ich dopravu na miesto určenia.
11.Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 03.04.2018 čas: 14:00 hod.
12.Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Osobné doručenie – v pracovnej dobe TV Poprad, s.r.o.
Poštou – ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
Prostredníctvom elektronickej pošty – zaslať na e-mail: riaditel@tvpoprad.sk
Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení musí obsahovať
identifikáciu predkladateľa ponuky (obchodné meno a sídlo) a označenie - CENOVÁ
PONUKA: kamerové zostavy
13.Kritériá na hodnotenie ponúk
Cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v prílohe č. 1 a technické parametre
jej jednotlivých častí v pomere k celkovej cene. Do ceny uchádzač zahrnie aj ich
dopravu na miesto určenia.
14.Lehota viazanosti ponúk
30.05.2018
15.Ďalšie informácie
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia zákazky.
16.Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska?
neprichádza do úvahy
17.Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.
18.Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie
Meno zodpovednej osoby:
Mgr. Róbert Merva, v.r.

Podpis zodpovednej osoby: ..........................................
________________________________________________________________________________________________________________

!3

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač: ........................................................................
IČO:

........................................................................

Cena zákazky za dodávku 3ks produkčných kamerových zostáv, vrátane
príslušenstva
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Značka kamery

........................................................................

Model kamery

........................................................................

Značka zázn.zar.

........................................................................

Model zázn.zar.

........................................................................

Značka objektívov ........................................................................
Modely objektívov ........................................................................

Názov kritéria

Cena bez
DPH

DPH 20%

Cena s DPH

Cena za 1ks produkčných
kamerových zostáv, vrátane
príslušenstva
Cena za 3ks produkčných
kamerových zostáv, vrátane
príslušenstva
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v tomto
formulári!
Som ( ÁNO / NIE ) platcom DPH ( nehodiace sa preškrtnite)
V...................................dňa:.........................
Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za
uchádzača:.............................

......................................................
Podpis štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu uchádzača
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