
Kúpna zmluva č. Z20218452_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia
Sídlo: Židovská 1, 81515 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30794544
DIČ: 2021795358
IČ DPH: SK2021795358
Telefón: 0904540832

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Syntex Bratislava s.r.o.
Sídlo: Železničná 23, 82107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35774673
DIČ: 2020244523
IČ DPH: SK2020244523
Bankové spojenie: IBAN: SK2711000000002622555165
Telefón: +421245525471

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Videoréžia Black Magic Constellation 8K s hardwérovým kontrolným panelom a 8 
kanálovým záznamom alebo ekvivalentné zariadenia

Kľúčové slová: Video, Videoréžia, Záznam, Réžia, Strih
CPV: 32000000-3 - Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Videoréžia BlackMagic Design Constellation 8K, kontrolný pult BlackMagic Design ATEM 1M/E Advanced panel 
alebo ekvivalentné zariadenie

2. Záznamové zariadenie ATOMOS SHOGUN STUDIO II alebo ekvivalentné

Položka č. 1: Videoréžia BlackMagic Design Constellation 8K, kontrolný pult BlackMagic Design ATEM 1M/E 
Advanced panel alebo ekvivalentné zariadenie

Funkcia

Videoréžia s ovládacím panelom bude slúžiť hlavne na náročné multimediálne a televízne projekty, kde sú kladené vysoké 
nároky na variabilitu, funkcionalitu a technologickú vyspelosť zariadení. Nie je možná žiadna náhrada pomocou softwarových 
riešení, založených na PC.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet vstupov réžie počet 24 40

Počet priamo ovládaných vstupov na kontrolnom paneli počet 10

Počet výstupov réžie počet 16

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vstupy na videoréžii musia byť schopné konverzie standardných videosignálov do 
aktuálne využívaného módu
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Rozlíšenie FullHD, 4K pre všetky vstupy, 8K (pre 10 vstupov v režime 
Quad-Link 12G-SDI)

Náhľady 4 nezávislé multiview výstupy, každý samostatne nastaviteľný do 
max 16 okien, monitory nie sú súčasťou zákazky, Tally indikácia

Spracovanie zvuku
Minimálne z každého SDI vstupu plus 1 x Analogový 2 kanálový 
vstup, každý vstup - dynamický procesor, min 4 pásmový 
parametrický ekvalizér

Kľúčovanie min. 8 modulov pre režimy Chroma a Luma

Ovládací panel
10 priamych vstupov, 10 vstupov pomocou Shift, Pákový T-Bar na 
prelínanie, Displej na kontrolu a riadenie funkcií so 4 univerzálnymi
tlačidlami a 4 otočnými gombíkmi, Joystick

Talkback Konektor pre mikrofón, kompatibilita s ClearCom alebo RTS, 
prípadne kanály 13,14,15, 16 na SDI vstupoch pre kameramanov

Položka č. 2: Záznamové zariadenie ATOMOS SHOGUN STUDIO II alebo ekvivalentné

Funkcia

Možnosť nahrávania 8 signálov vo FullHD rozlíšení, alebo 2 signálov v 4K rozlíšení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet nahrávaných signálov FullHD počet 8

Počet nahrávaných signálov 4K/UHD počet 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Záznamové médium 2 x disk SSD, nie je súčasťou zákazky

Kontrola a ovládanie 2 x dotykový displej 1920x1200

Ekvivalentné riešenie
Ekvivalentné riešenie môže byť realizované viacerým 
záznamovými zariadeniami, pokiaľ bude dodržaná 100% 
synchronizácia signálu, štartu a ukončenia záznamu

Ekvivalentné riešenie Pri kombinácii viacerých záznamových zariadení, aspoň dve musia
vedieť nahrávať v režime UHD/4K

Podporovaný kodek, fps Apple ProRes 422, HQ, LT, AVID DNxHR HQX, SQ, LB, fps: 
4K/UHD 24/25/30, 2K/1080p 24/25/30/50/60/100/120, 1080i 50/60i

Záznam audio 12ch 48kHz 24-bit na každý SDI vstup, 2 x XLR pre vstup 
analogového audio

Vstupy - prevedenie 4K-SDI alebo HD-SDI

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Hviezdoslavovo námestie 20

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.05.2021 10:12:00 - 31.05.2021 10:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 619,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 543,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.05.2021 11:18:01

Objednávateľ:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Syntex Bratislava s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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