
 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO NABÍZÍ K PRODEJI  

AUDIOVIZUÁLNÍ SYSTÉM PRO SFÉRICKOU PROJEKCI 
 

 
Základní popis nabízeného majetku:  
Audiovizuální systém pro sférickou projekci PufferSphere XL HardBall 1200 typ PFS1112-1010 od firmy 
Nowatron Elektronik, spol. s r.o., se sídlem Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, který byl do sálu exploratoria 

Hvězdárny a planetária Brno dodán a instalován v září 2011 v rámci výstavy „Příběh Sluneční soustavy“ a sloužil 

k simulacím povrchů jednotlivých planet Sluneční soustavy nebo k simulaci počasí či leteckého provozu na 

Zemi.  

Z důvodu realizace nové výstavy v sále exploratoria  byl systém v srpnu roku 2016 demontován a uskladněn. 

 
Současné umístění:  
Externí sklad Brno 

 
Další technické parametry: 
Sférická projekce je osazena profesionálním projektorem Projectiondesing F32 SX+ s nativním rozlišením 1400 

x 1050 obrazových bodů. Tento projektor je již morálně zastaralý a poskytované rozlišení je již překonané, 
přesto je v technicky dobrém stavu a za celou dobu používání nevykázal poruchy. Předpokládaná životnost 

projektoru se pohybuje v rámci 8-10 let, podle počtu nahořelých hodin. 

Sférická projekční plocha je v dobrém stavu a nevykazuje žádné zjevné poškození (poškrábání). 

Počítač je již morálně a technicky zastaralý, nicméně je stále funkční a nevykazuje závady. 
K software OMNISUITE se již neposkytují nové aktualizace a v čase byl již nahrazen novou vylepšenou aplikací 

s mnoha vylepšeními a novými možnostmi přehrávání obsahu.  

Anglický výrobce však stále poskytuje na tento systém technickou podporu. 

 
Transport systému zajišťuje uchazeč. 
 

Místo a doba pro podání nabídky: 

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 31. května 2017 do 11:00 hodin. 

Uchazeč doručí nabídky na adresu zadavatele: Hvězdárna a planetárium Brno, Kraví hora 2, 616 00 Brno. Za čas 

podání návrhu odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným 
přepravcem nabídky. Za čas podání se považuje její fyzické převzetí kontaktní osobou.  

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené „KOUPĚ SFÉRICKÉ PROJEKCE“.  

 
 

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 522/2, 616 00 Brno, tel. 541 32 12 87, www.hvezdarna.cz, e-mail@hvezdarna.cz 
IČO: 00101443, DIČ: CZ00101443, bankovní spojení: 9633621/0100,  

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.  
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 17. 

zeměpisná šířka: 49° 12´ 14,9’’, zeměpisná délka: 16° 35´ 1,8’’, nadmořská výška: 305 m n. m. 

 



 

 
Hodnotící kritéria 

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Kritérium pro hodnocení nabídek je 
nabídková cena s DPH. Minimální nabídková cena činí 595.000,- Kč vč. DPH.  
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