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Rozsah a specifikace hudebních nástrojů – část C
Nabídková cena musí být vždy podána na celou část.
Druhy hudebních nástrojů pro část C:







Lesní roh ALEXANDER 103 Goldbrass – 1 kus
Trubka Bach 180 - 43G ML 1 kus
Bastrombon Bach Stradivarius 50T3 G – 1 kus
Tuba B Opera cylindrová CBB 883-5-ZR - 2 kusy
Lesní roh Yamaha YHR – 322II (jednolesnice v B ladění) – 1 kus
Klávesy Yamaha Tyros 5 61 – 1 kus

Specifikace nástrojů pro část C:


Lesní roh ALEXANDER 103 Goldbrass – 1 kus
s požadovanými parametry: nástroj musí mít odnímatelný korpus (detachable bell),
lakování (lacquering), pouzdro Brasil Gig – Bag MB1L, nátrubek Alexander 8M gold, set
olejů, kůže (handguard).



Trubka Bach 180 - 43G ML 1 kus
s požadovanými parametry: ladění A = 442 Hz, nátrubek Bach 1 1/2 C gold, pevný
originální obal Bach.



Bastrombon Bach Stradivarius 50T3 G – 1 kus
s požadovanými parametry: velikost korpusu 9,5“, tělo s dvěma ventily Thayer,
standartní snížec, originál letecké pouzdro Bach, trombone hand suport Kühnl&Hoyer,
Bass trombone case Geva, nátrubek Rath CB1B gold, vytěrák snížce, vytěrák nátrubku,
sada mazadel pro bastrombon.



Tuba B Opera cylindrová CBB 883-5-ZR - 2 kusy
s požadovanými parametry: zlatomosazný ozvučník s pakfongovým věncem, holandské
tlakadlo s vrchními pružinami, eso tombakové, nátrubek Vincent Bach 18 – pozlacený
1 kus, nátrubek Miraphone Theinert solo TU 39, originál pevné pouzdro 1 kus, lehké
pouzdro zn. Roubal 1 kus.



Lesní roh Yamaha YHR – 322II (jednolesnice v B ladění) – 1 kus
s požadovanými parametry: originální pevné pouzdro Yamaha, nátrubek Vincent Bach
10 – stříbrný, sada k údržbě lesního rohu Yamaha Horn Maintenance.



Klávesy Yamaha Tyros 5 61 – 1 kus
s požadovanými parametry: počet kláves 61, obal na klávesy Yamaha SCC T 561,
Sustain pedál Yamaha FC 4 A, stojan na klávesy Ultimate AX PROS.



celková předpokládaná cena za pro část C:
876.033,06 Kč bez DPH, tj. 1.060.000,00 Kč vč. 21 % DPH

Zadavatel požaduje provedení výběru nástrojů osobním výběrem konkrétních
hudebníků - uživatelská zkouška.

1

Příloha č. 3 výzvy k č.j.: PPR-8047-4/ČJ-2016-990656
Počet listů: 2

V rámci uživatelské zkoušky lesního rohu Alexander, která bude provedena u výrobce, musí
být k dispozici všechny poptávané komponenty.
V rámci uživatelské zkoušky trubky, která bude provedena v místě plnění Praha, musí být
k dispozici minimálně 2 kusy uvedeného hudebního nástroje.
V rámci uživatelské zkoušky bastrombonu, která bude provedena v centrálním skladu
výrobce, musí být k dispozici minimálně 2 kusy uvedeného hudebního nástroje.
V rámci uživatelské zkoušky 2 kusů tub, která bude provedena u výrobce, musí být
k dispozici všechny poptávané komponenty.
V rámci uživatelské zkoušky lesní rohu Yamaha, která bude provedena v místě plnění
Praha, musí být k dispozici minimálně 2 kusy uvedeného hudebního nástroje.
V rámci uživatelské zkoušky kláves, která bude provedena v místě plnění Praha, musí být
k dispozici všechny poptávané komponenty.
V případě technických a uměleckých nedostatků nástroje, je dodavatel povinen do 30 dnů
určené komponenty vyměnit.
Důvod použití specifického označení zboží:
Profesionální hudebníci Hudby Hradní stráže a Policie ČR již dlouhou dobu používají
nástroje požadovaných výrobců. Přechod na jinou značku by znamenal několikaměsíční
výpadek hudebníka při služební a koncertní činnosti. Při současné vytíženosti orchestru
tento výpadek není akceptovatelný a vzhledem k postavení Hudby Hradní stráže a PČR –
první orchestr reprezentující prezidenta republiky – nelze tuto situaci připustit.
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