Opisný formulár
I. Opisný formulár predmetu obstarávania

1.1

Všeobecná špecifikácia predmetu:
Názov:

Prenájom osvetľovacej techniky na divadelné predstavenia

Kľúčové slová:

Osvetlenie, Prenájom, Javisková technika, Osvetľovacia technika

CPV:

31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 32000000-3 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
1.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu:

Položka č.1:

Prenájom osvetľovacej, projekčnej a javiskovej techniky

Funkcia
Prenájom divadelnej osvetľovacej techniky - doplnenie aktuálneho stavu technického vybavenia divadla na jednotlivé podujatia.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Počet podujatí v rámci trvania zmluvy

počet

Stmievacia jednotka

ks

12

SUNSTRIP - aktívny, DMX512, halogen (nie LED), 550W, 10 žiaroviek

ks

6

LED RGB vanička alebo reflektor s uhlom vyžarovania min 100°, výkon ks
min 50W

4

90

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Parametre stmievacej jednotky

12 kanálov, 10A/kanál, napájanie 32A konektor, výstup 2 x
pozdĺžny konektor HARTING, ILME, WIELAND 16pin alebo
ekvivalentný, DMX ovládanie,
nastavenie stmievacej krivky, Pre Heat funkcia, TEST
funkcia, kontrola vstupného napätia,
120° vyžarovanie, COB technológia (1 LED zdroj), 60W,
DMX ovládanie, manuálne miešanie farieb

Parametre stmievacej jednotky
Parametre LED RGB vaničky

1.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
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.
Opravy alebo výmeny vadných dielov do 24 hodín od nahlásenia vady nájomcom.
Fakturácia za prenájom bude vždy na konci príslušného kalendárneho mesiaca, alebo na konci zmluvného obdobia v závislosti od
počtu denných nájmov.
Celková cena zákazky sa vypočíta ako 90 násobok nájomného za jeden deň prenájmu.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry .
Názov

Upresnenie
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1.4
Popis

Prílohy opisného formulára:
Názov súboru
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