
 

 

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
 

Název zakázky: Fotoaparát pro potřeby propagace a natáčení záznamů akcí knihovny 
 

 

Obecné informace:  

 Fotoaparát bude využíván pro fotografování akcí pořádaných knihovnou, natáčení 

rozhovorů s hosty knihovny (spisovatelé, zajímavé osobnosti...) které jsou k 

dispozici na stránkách knihovny a platformě Youtube všem uživatelům 

(https://www.youtube.com/user/knihovnaknir/videos). Výsledné fotografie a videa 

slouží k propagaci aktivit knihovny. 

 V souvislosti s účelem by měl fotoaparát zajistit profesionální kvalitní fotografie 

v plném rozlišení a měl by být schopný pořídit kvalitní kamerový záznam rozhovoru o 

délce 1 hodina a déle. 

 

Technické požadavky: 

 Kvalita obrazu: 26,1 Mpix rozlišení ve velikosti APS-C s důrazem na nízkou hladinu 

digitálního šumu při použití vyšších ISO. 

 Kvalita videa: 4K/60P 4:2:0 10bit (přímo na SD kartu ve fotoaparátu) a 4K/60P. 

Možnost natáčení do F-logu a do barevného profilu ETERNA. 

 Ostření: možnost zapnutí ostření dle detence očí. 

 Snímkovací frekvence hledáčku je minimálně 100 FPS. 

 Délka nahrávání videa na jeden záběr min. 30 minut pro komfortní postprodukci 

videa. 

 Objektiv: minimální ohnisková vzdálenost od 18mm na širokém konci po teleobjektiv 

55 mm k co nejflexibilnějšímu využití, OIS (optická stabilizace obrazu) 

 Tělo fotoaparátu společně s objektivem by neměly přesáhnout váhu 1000g k snadné 

manipulaci. 

 Mikrofon musí být kompatibilní s fotoaparátem, lehký, silně směrový, 

kondenzátorový, profesionální úrovně. 

 Dostačující frekvenční rozsah 40Hz-20kHz. 

 Hmotnost maximálně 200g. 

 řešení zahrnuje také: 1 náhradní baterie pro fotoaparát, 2 x paměťová karta 

(128GB), brašna pro uložení a transport fotoaparátu, sluchátka pro průběžný 

monitoring záznamů. 

 

Cena:   

 celková cena nabídky nesmí přesáhnout 60.000,- vč. DPH a je cenou konečnou za 

všechny komponenty 

 

Zpracování nabídky:  

 nabídka musí obsahovat relevantní technické parametry 

 uvedení koncové ceny vč. DPH 

 uvedení záruky v měsících 

 

Lhůta pro podání nabídky: 

 7.5.2021, 12:00 hodin 

 

 

 



 

 

Kritéria pro hodnocení nabídky: 

 cena (70%) 

 kvalita a technické parametry (20%) 

 serióznost dodavatele (10%) 

 

Vyhodnocení nabídek: 

 uchazeči budou o výsledku výzvy informováni nejpozději do 12.5.2021 

 zadavatel si vyhrazuje právo měnit či zrušit zakázku nebo odmítnout všechny nabídky bez 

uvedení důvodu 

 zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu 

 

Příjem nabídek: 

 vypracované nabídky zasílejte elektronicky nebo poštou na adresu: 

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 

Bc. Pavel Zajíc 

Bezručova 519 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

zapa@knir.cz 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm 21. 4. 2021 
 


