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О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци добара – Набавка опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта "Позоришне манифестације и музичке радионице"
Назив понуђача

Седиште

Улица и број

ПИБ

Матични број

Број рачуна

E –mail адреса

Особа за контакт телефон


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ОПИС ДОБАРА
Набавка опреме за реализацију културно уметничког програма, за потребе пројекта "Позоришне манифестације и музичке радионице"




Р.бр.



Минималне техничке 
карактеристике
Ознака, тип, модел понуђеног добра и
Понуђене техничке карактеристике добра
(уписати ознаку, тип, модел понуђеног добра
и уписати  карактеристике или потврдити да понуђено добро испуњава минималне техничке карактеристике под бр.1)



јединица мере




Количина




Јединична цена без ПДВ-а




Укупна цена без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6. (4х5)

1.
ДИГИТАЛНА КАМЕРА
Снажно зумирање од 90х и стабилне фотографије; могућност паметног зумирања од 90х приближава удаљене предмете, оптичко зумирање од 50х, функција равног снимања и откривања дрхтања руку дуж пет оси; Wi-Fi повезивање; HYBRID O.I.S; могућност NFC повезивања; BSI сензор; Снимање фотографија од 10 мегапиксела; Ефекат филтера, минијатуре, 8-милиметарски филм, неми филм, убрзани снимак; Паметни аутоматски начин рада иА/начин рада иА Плус; даљинско снимање; даљински приказ; емитовање у стварном времену помоћу видеосервиса УСТРЕАМ; надзорни уређај; аутоматски пренос; Укупан број пиксела 2,51 мегапиксела; оптички зум 50х; жаришна даљина 2,06-103 мм; стандардно осветљење 1400 лх; меморијска картица SD/SDHC/SDXC; формат снимања AVCHD MP4; микрофон 2-канални стерео, зумирање, микрофон; звучник динамички; фотографија ЈПЕГ (ДЦФ/Ехиф2.2); напајање батерије 3,6V / 5,0 V; потрошња енергије максимално 4,7W (снимање) / 7,7W (пуњење); ЛЦД монитор широког формата 2,7 инча; Интерфејс, АВ, мини ХДМИ, УСБ 2.0 hi-speed; димензије (ШхВхД) приближно 53х59х116мм; тежина (приближно) 261 г.
Ознака,тип,модел:



ком.




1










Техничке карактеристике:





2.
Комбиновано гитарско појачало са звучницима, 100W снага појачавача, 2x12" звучници, предпојачало са ECC83 лампом, излазно појачало са четири EL34 лампе, 16 различитих симулација улазних предпојачавача
Ознака,тип,модел:

ком.

1






Техничке карактеристике:




3.
Вокални динамички микрофон, кардиоидне карактеристике усмерености, фреквентни одзив 50Hzз-15кHz, осетљивост 1,88 mB/Pascal, прекидач, носач за монтажу на сталак, транспортна торбица.

Ознака,тип,модел:

ком.

2






Техничке карактеристике:






4.
Микрофонски сталак, подни троножни, метална ливена основа нога, променљива висина  0,9-1,6м, дужина микрофонске руке 0,805м, црне боје, зежина 2,45кг
Ознака,тип,модел:


пар
2




Техничке карактеристике:








5.
Зидни сталак за гитару, гумиране флексибилне носеће ручице, димензије 94x66x138 mm
Ознака,тип,модел:

ком.

1






Техничке карактеристике:




6.
Подни сталак за гитару, склапајући, подесиве висине 550-1120мм са полугом, гумена сигурносна трака и сунђераста заштита носача и ногара,
Ознака,тип,модел:

м
2




Техничке карактеристике:







7.
Транспортни рек орман, отварање на две стране, 19" шине за монтажу уређаја, висине 4У
Ознака,тип,модел:

м
1




Техничке карактеристике:







8.
Транспортни рек орман, за аудио миксер, 19" шине за монтажу уређаја, за максималну дужину миксера 12У и висину 100/180мм
Ознака,тип,модел:


ком.
1




Техничке карактеристике:







9.
Сустаин педала за електрични клавир, професионална клавирска, подржава "халф-дампер", прикључни кабал са моно џеком 6,3мм
Ознака,тип,модел:


ком.
1




Техничке карактеристике:






10.
Транспортна торба за електрични клавир, сунђераста облога торбе, додатни џеп за прибор, точкићи за транспорт, ручице за ношење, ременици за ношење на леђима, унутрашње димензије мин 1450x390x140mm
Ознака,тип,модел:


ком.
1




Техничке карактеристике:







11.
Инструментални кабал 1x0,22 mm2, са оплетом
Ознака,тип,модел:


m
30




Техничке карактеристике:







12.
Микрофонски кабал 1x2x0,22 mm2, са оплетом
Ознака,тип,модел:


m
50




Техничке карактеристике:








13.
Микрофонски конектор, кабловски, мушки XLR
Ознака,тип,модел:


ком.
10




Техничке карактеристике:







14.
Микрофонски конектор, кабловски, женски XLR
Ознака,тип,модел:


ком.
10




Техничке карактеристике:







15.
Инструментални конектор, кабловски, моно џек 6,3мм
Ознака,тип,модел:


ком.
20




Техничке карактеристике:






16.
Сталак за чинелу, подесиве висине са три сегмента, дупли ногари, рука подесиве дужине
Ознака,тип,модел:


ком.
1




Техничке карактеристике:






17.
Носач са шрафом за горњи тас контрачинеле
Ознака,тип,модел:


ком.
1




Техничке карактеристике:






СВЕГА без ПДВ-а

ПДВ

СВЕГА са ПДВ-ом

                       * Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана)

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не дуже од 45 календарских дана) од дана испостављања исправног рачуна, након извршене испоруке добара.

Рок испоруке :	____________________ дана од дана потписивања уговора

Продавац се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број уговора под којим је исти заведена код Купца.
                                        Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                             _____________________

