
POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

„Rozšíření ozvučovacího řetězce pro foyer v Mahenově divadle“

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11,65770 Brno
IC: 00094820, DIC: CZ00094820
bankovní spojení: účet č. 2110126623/2700
Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30
telefonní Č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

Zadání:

I. Název veřejné zakázky
„Rozšíření ozvučovacího řetězce pro foyer v Mahenově divadle“

IL Předmět, specifikace veřejné zakázky
Jedná se o dodávku audio techniky do Mahenova divadla dle níže uvedené specifikace.

1. Ovládací mixážní konzole
2. Bezdrátové mikrofony
3. Montážní rack
4. Bezdrátový odposlech

1. Ovládací mixážní konzole
Dálkově ovládaná racková digitální mixážní konzole plně kompatibilní s technologiemi v
současnosti používanými v Mahenově divadle.

Instalace do standardního racku o rozměru 19 palců.
Možnost ovládání po standardní JR síti (pomocí aplikace v tabletu nebo počítači).
Přenos audia po digitální síti DanteTM při vzorkovací frekvencí 48 kHz. Možnost dálkového
ovládání předzesilovačů u stageboxů firmy Yamaha TM R-series.
Možnost programování DCA skupin a nastavení mixážní automatizace.

Mixážní kapacita:
- minimálně 40 vstupních sběrnic
- minimálně 20 výstupních sběrnic
- minimálně 16 analogových vstupů a 8 výstupů

2. Bezdrátové mikrofony
-4 ks ručních vysílačů
- 4 ks přijímačů s možností montáže do racku
-4 ks mikrofonní hlavy dynamické
- 1 ks anténního a napájecího splitteru

Všechny komponenty bezdrátového systému musí být provozovány v povoleném pásmu a
výkonu dle ~108 zákona č. 127/2005 sb. o elektronických komunikacích.
Vzhledem k památkové ochraně objektu je nutná kompatibilita se současnými anténami
instalovanými ve foyer (kde je předpokládána instalace celého systému) v pásmu 470 - 866
MHz a je proto nutné použít analogové bezdrátové mikrofony (modulace audiosignálu může
být digitální).



Přijímače bezdrátových mikroportü musí být možné konfigurovat a kontrolovat pomoci běžné
‚P
sítě.
Výkon vysílačů min. 50mW. Všechny přijimače plně diverzitní.

I ks Anténního a napájecího splitteru pro 4 ks mikrofonních přijimačů, pro možnost připojeni
přijímačů na jeden zdroj a dvě společné antény.

4 ks dynamické mikrofonní hlavy kompatibilní s dodaným ručním vysílačem s kardioidní
nebo hyperkardioidní směrovou charakteristikou a frekvenčním rozsahem minimálně 50 Hz -

18 kHz.

3. Montážní rack
Standardní mobilní 19“ rack na 4 bržděných kolech pro instalaci systému.
Výška 8U. Hloubka 55 cm.
2x rackový napájecí zásuvkový panel.

4. Bezdrátový odposlech
Sada bezdrátového stereo odposlechu se sluchátky, ve stejném frekvenčním pásmu a
kompatibilní s dodanými bezdrátovými mikrofony. lx vysílač, 2x přijímač.
Možnost ovládání Po standardní IP síti.

Pro celou zakázku požadujeme servisní podporu výhradního distributora dodané techniky po
dobu min. 24 měsíců.

Ill. Doba plnění:
Dodání nejpozději do 31. 8. 2021.

IV. Nabídková cena:
Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně
DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.
Jednorázová platba po předání díla.

Maximální nabídková cena je 250 000 Kč včetně DPH.

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel stanovuje jako podminku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízeni
splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii,
v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

2. Poptávkového řizeni se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci
zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či
kvalitě.

Vl. Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší
nabídkovou cenu bez DPH.



Zadavatel nabízí jako formu úhrady (I částečnou) protiplnění formou „barteru“ — využití této
možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění
formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další
služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od
účastníka zadávacího řízeni. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho
účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH.

VII. Doručování nabídek (termín, místo):
Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email
info~.ndbrno.cz do 28. 7. 2021 do 12 hod. V případě písemného podáni na adresu
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno — k rukám
ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte
názvem zakázky ‚Rozšíření ozvučovacího řetězce pro foyer v Mahenově divadle“ -

NEOTEVIRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

VIII. Další podmínky zadavatele:
a) Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný

statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení
b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i Po uzavření poptávkového řízení

a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky — možnost dílčího plnění zakázky.
d) Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízeni, které

pokrývá celý objem veřejné zakázky.
e) Zadavatel nepřipouští poskytováni záloh ani dílčí fakturaci.
O Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
g) Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v

českém jazyce.
h) Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladu spojených s podáním

nabídky.
i) Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem

č.13412016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve zněni pozdějších předpisu.

IX. Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:
Pave! Zgarba, mistr zvuku — Mahenovo divadlo, mobil: +420 603 838 222, e-mail:
zparba@ndbrno.cz

X. Místo, datum

V Brně 13. července 2021


