
                                                                     Príloha č. 1 
 

Trnavská brána 2017 – technické požiadavky 
 

Termín: 18. – 20.8.2017 

Miesto: Trnava, Mestský amfiteáter,  Halenárska ul. 20 

              Hlavná ulica /pred radnicou/ - malý stage 

 

 

1. Predmetom zákazky je technické zabezpečenie festivalu – špecifikované v bodoch 

1 – 7. 

 

 

1.1.  Ozvučenie 

 

Zoznam použitej techniky: Množstvo: 

hlavný zvukový systém  2 alebo 3pásmové repro 

bedne  1500W s rozsahom od 60Hz - 20kHz 8ks 

bočné ozvučenie 2 pásmové reprobedne 800W 

120Hz - 20kHz,  6ks 

statívy vo výške 2,5m nad zemou pre repro bočného 

ozvučenia 6ks 

bass/sub bas extender o výkone  min. 2000W s 

rozsahom 30 - 400Hz 4ks 

zosilňovače k reprosústave 4ks 

pódiové odposluchy  o výkone min.60Hz-16kHz 12ks 

zosilňovače ku každej odposluch. reprobedni zvlášť  12ks 

reproduktorové stojany 6ks 

mixážny pult s min. počtom 50 vstupov (digitálny, 

analógový) so  4 parametrickými korekciami, 

10AUX, 8 x grafický 31 pásmový EQ 2ks 

kompresor dynamiky 12ks 

efektový multiprocesor (hall,plate, room, delay) 2ks 

prijímače mikroportov UHF pásme+bezdrôt. 

vysielače (bodypack) 12ks 

náhlavné mikrofóny telovej farby 12ks 

prijímače mikroportov UHF pásme+bezdrôt. 

vysielače ručné (handky) 6ks 

anténny spliter (zlučovač) so všesmerovou anténou 2ks 

mikrofón kondenzátorový s rozsahom 20Hz - 

20kHz, šum 20dB 8ks 

mikrofón kondenzátorový kardioidný s rozsahom 

20Hz - 20kHz 6ks 

mikrofón kondenzátorový kardioidný štipcový s 

rozsahom 60Hz - 20kHz 10ks 

mikrofón dynamický spevový 10ks 
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mikrofón kondenzátorový závesný (ruchový) s 

protiveternou ochanou 6ks 

CD prehrávač 2ks 

direct box ks 

stojan mikrofónový 42ks 

káble mikrofóne pódiové 10 a 15m 50ks 

mikrofóna kabeláž, 3,5,10,12m 100ks 

kabeláž 230V rôzne dĺžky -  5,10,15 ...m 100ks 

kabeláž 230V rôzne dĺžky - 25, 50m 10ks 

reproduktorové káble - podľa potreby set 

sada redukcií XLR M - JCK,  XLR - Cinnch,  30 ks 

batérie do mikroportov 75 hod 

káblové prejazdy 1m 15ks 

 Elektrikár – certifikovaný počas celého festivalu áno  

Ostatné:   

doprava    

technickí pracovníci, zvukári   

montáž, nastavenie, demontáž   

 

 

 

1.2.  Osvetlenie 

 

Zoznam použitej techniky: Množstvo: 

profesionálny osvetľovací  pult min-12 submastrov 1ks 

reflektor PC 2000W 12ks 

reflektor LED PC min - 100W 8ks 

reflektor LED PAR 64 100W 12ks 

halogénová vaňa 1 kW 8ks 

follow spot min- 1,2 kW 2ks 

dimmer 12 kanálov- min-16A 3ks 

inteligentné svetlá - LED Wash min-300W 4ks 

Led BAR-RGB 14ks 

inteligentné svetlá - Spot min-575 4ks 

osvetlenie za javiskom  LED- vana 50W 4ks 

city colour min 1800W 2ks 

reflektor profile min-600W 19-50 Zoom 12ks 

hazer min 1500W 2ks 

kabeláž 380V rôznych dĺžok - 25, 50 m 10ks 

kabeláž 230V rôznych dĺžok - 5, 10, 15...m 50ks 

  

Ostatné:   

doprava    

technickí pracovníci, osvetľovači   

montáž, nastavenie, demontáž   
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1.3. Úprava pódia  

Požiadavky na pódium a zastrešenie Kategória 1 

rozmer pódia, výška,                             

zaťažiteľnosť na m² 

11 x 8 m pódium postaviť na 

pevné betónového pódium , 

výška 0,2 m, 750 kg/m2 

čierna sukňa po obvode áno 

Povrch – inštalácia baletizolu čierny tanečný baletizol 

schody 2 x schody + zábradlie 

Zastrešenie   

používa sa z amfiteátra, firma 

zabezpečí kvalifikovanú obsluhu 

v počte 2 pracovníkov 
 Montáž, demontáž, doprava   

  

  

1.4.   LCD televízory ( 2 ks) na  čiernych stojanoch, výška cca 2 m 

  - rozmer televízora min. 65“, HDMI kabeláž, notebook na púšťanie fotografii a 

    lôg partnerov podujatia. 

 

1.5 Bočné výkryty  z výstavníckeho systému ( výška 2, 2  m) na schody (ľavá + pravá 

strana),     prekrytie čiernou látkou, zabezpečiť  osvetlenie nástupov kvôli bezpečnosti. 

 

1.6.  Stánky - zabezpečenie kompletných prívodov elektrickej energie  pre stánky s 

 občerstvením, predajcom ľudovo-umelckých výrobkov, osvetlenie  do párty stanu  12     x  

6 m ( určený na   prezliekanie účastníkov, tvz. backstage), všetky káble musia byť 

umiestnené v ochranných žľaboch (mostíkoch). 

 

1.7. Zabezpečenie dopravných služieb na prevoz výzdoby, dodávkové vozidlo do 3,5 t, min. 

    objem  17 m3,  vodič  + pomocník podmienka.  

 

 2. Ďalšie podmienky účasti:  

- kópia platného osvedčenia o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle Vyhlášky 

SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., 

- kópie platných protokolov o prevedení kusových skúšok, kópie revíznych správ podľa 

platných noriem k elektrickým  rozvodom a používaným  elektrickým  zariadeniam   

 - kópie záznamov z odborných prehliadok zdvíhacích zariadení  v súlade s § 13vyhlášky 

MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. a platnými STN. 

- aktuálny doklad o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu  

zákazky,  t.j. výpis z obchodného registra alebo  platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie alebo  kópiu živnostenského 

listu. 

- minimálne tri referencie o realizácii zákazky podobného charakteru /technické 

zabezpečenie/ potvrdené odberateľom, v minimálnej hodnote 10 000 eur bez DPH za 

jednu zákazku. 

- zoznam špecifikovaných použitých technických zariadení  / napr. značka Meyer sound,  

JBL, L – Acoustic, Elektro voice, alebo  iné podobnej kvality. 

 

3. Kritérium výberu uchádzača: 

- cena  

                                                                                                           Spracované  31.07. 2017  
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