
POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

„LED Profile plně barevný s optikou ZOOM 15~ - 30o“

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.: +420542158111, fax: +420 542 217 045

Zadání:

I. Název veřejné zakázky
„LED Profile plně barevný s optikou ZOOM 15o - 300“

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky
Jedná se o dodávku 10 kusů LED Profile plně barevný s optikou ZOOM 15~ -300 následující
specifikace:

— Full-spectrum LED ERS-style lighting fixture for theatre, film and production
— Linear color temperature presets from 2800 K to 8000 K with high CR1 and CQS
— Virtual color wheel with color matched to popular gel colors
— +/- Green adjustment and emulated red-shift via DMX or on-board control
— RDM (Remote Device Management) for added flexibility
— Adjustable PWM (Pulse Width Modulation) to avoid flickering on camera
— Virtually silent operation for use in studio, film and theatre applications
— Ultra-smooth 16-bit dimming curves and speeds to complement any lighting scheme.
— Innovative adjustable yoke for mounting in low clearance areas
— Direct power/data connection and control options for the Ovation GR-1 gobo rotator
— USB port for fixture software updates

OPTICAL
— Light Source: 91 LEDs (12 red, 19 green, 3 blue, 9 royal blue, 24 amber, 24 mint) 3.5

to 10 W, (2.4 A), 50,000 hours life expectancy
— Color Temperature (range): 2800 to 8000 K
— Color Temperature (at full): 5470K
— CR1 (3200 K): 95.4
— Beam Angle (w/15°—30° lens)(Narrow): 13°
— Beam Angle (w/15°—30° lens)(Wide): 28.5°
— Field Angle (w/l 5°—30° lens)(Narrow): 15.4°
— Field Angle (w/15°—30° lens)(Wide): 32.2°
— Lumens (w/l 5°—30° lens): 12,057
— llluminance (w/l 5°~30° lens)(Narrow): 9,292 lux ~5 m
— Illuminance (w/l 5°—30° lens)(Wide): 2,671 lux @5 m
— Selectable PWM: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

DYNAMIC EFFECTS
— Dimmer: Electronic
— Shutter/Strobe: Electronic
— Focus: Manual
— Strobe Rate: Oto 30 Hz



— Standalone Color Mixing: Yes
— Color Temperature Presets: Yes
— Dim Modes: 4
— Dim Curves: 4
— Built-in Automated Programs: Yes

CONNECTIONS
— Power Connection: Edison (Local) plug to Seetronic Powerkon 1P65
— Power Input: Seetronic Powerkon 1P65
— Power Output: Seetronic Powerkon 1P65
— Data Connectors: 3- and 5-pin XLR
— Cable Length (power): 5 ft (1.5 m)
— Software Connection: USB

CONTROL
— Control Protocol: DMX, RDM
— DMX Channels: 1,5,61 8, 12, l4chl, 14ch2, 18 or HSV
— Modes/Personalities: 9 personalities (1, 5,6,8, 12, l4chl, 14ch2, 18, HSV)
- ELECTRICAL
— Input Voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
— Power Linking: 4 units @ 120V; 7 units @ 208V; 8 units @ 230 V
— Power and Current: 367W, 3.04 A @ 120V, 60 Hz
— Power and Current: 356 W, 1.76 A @ 208V, 60 Hz
— Power and Current: 353 W, 1.59 A @230 V, 50Hz
- CERTIFICATIONS / QUALIFICATIONS
- CE, MET, FCC
— IP Rating: 1P20, dry location
— Temperature (Ambient): -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)

WHAT‘S INCLUDED
— Seetronic Powerkon power cord
— Ovation Metal Gobo Holder
— Soft Focus Filter
- REQUIRED ACCESSORIES
— Lens Tube: 15°-30°

lil. Doba plnění:
Dodání nejpozději do 10. 12. 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 předmět
veřejné zakázky.
Jednorázová platba po předání díla.

Maximální nabídková cena je 560 000 Kč bez DPH.

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízeni v poptávkovém řízení
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. Účastník zadávacího řízeni předloží seznam minimálně 3 významných obdobných

dodávek s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění
3. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci

zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či
kvalitě.

VI. 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, využiti reklamních možností na platformách zadavatele a další
služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění Od
účastníka zadávacího řízení. 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 29. 10. 2021 do 12 hod. V případě písemného podání 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 „LED Profile plně barevný s optikou ZOOM 15o - 30o“ - 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 řízeni

a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky — možnost dílčího plnění zakázky.
d) Zadavatel nepřipouští poskytováni záloh ani dílčí fakturaci.
e) Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
O Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v

českém jazyce.
g) Učastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním

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

č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

IX. Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Roman Jajčík, mistr světel Mahenova divadla, 604 460 300, jajcik~ndbrno.cz

X. Místo, datum
V Brně, 12. 10. 2021

reditel


