Допуна конкурсне документације за јавну набавку
„Услуге ангажовања извођача музичког програма
на манифестацији „Жупска берба 2014“
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12), врши
се допуна конкурсне документације за јавну набавку „Услуге ангажовања
извођача музичког програма на манифестацији „Жупска берба 2014“, ЈН
мале вредности број 40-08/2014-03.
На страни 3 конкурсне документације и у позиву за подношење понуда у делу –
Подаци о предмету јавне набавке – додаје се :
Партија број 4: Услуге изнајмљивања бине, расвете и озвучења.
Монтирање бине , расвете и озвучења мора бити завршено у среду 24.09.2014.
године до 22 ста и бити у функцији до краја манифестације до 28.09.2014. године
На страни 8 у делу V Упутство понуђачима како да сачине понуду , продужава се
рок за достављање понуда и гласи :
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
17.септембра 2014. Године до 12:00 часова .
На страни 11 конкурсне документације у ставу 9.2. - Захтев у погледу рока
извршења услуга додаје се :
Партија број 4 – Услуге изнајмљивања бине, расвете и озвучења :
Монтирање бине , расвете и озвучења мора бити завршено у среду 24.09.2014.
године и бити у функцији до краја манифестације до 28.09.2014. године.
На страни број 24 у моделу Уговора у члану 4 додаје се :
Партија број 4 – Услуге изнајмљивања бине, расвете и озвучења :
Монтирање бине , расвете и озвучења мора бити завршено у среду 24.09.2014.
године до 22 сат и бити у функцији до краја манифестације до 28.09.2014. године.
Додаје се образац спецификације неопходне опреме коју понуђач мора да
поседује.
На страни 5 став IV Услови за учешће у поступку јавне набавке , после тачке 7
додаје се тачка 8 која гласи :
Поред обавезних услова за учешће , понуђач за партију број 4 – Услуге
изнајмљивања бине , расвете и озвучења мора да испуни следеће додатне услове :
1. Да поседује важећи атест за конструкцију бине
2. Да је учествовао на најмање 6 сличних манифестација у последње 2 године.
Као доказ за тачку 2 , понуђач може доставити потврде , фактуре од наручиоца
којима је извршио услуге или закључене Уговоре са наручиоцима у претходно
наведеном периоду.
После стране 22 додаје се образац понуде за партију број 4 :

ПАРТИЈА број 4
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуге изнајмљивања бине, расвете и озвучења
за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230
Александровац, у времену од 24.09.2014. године до 28.09.2014. године
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум

Понуђач
М. П.
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Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.

Specifikacija opreme za manifestaciju ; ZUPSKA BERBA 2014
OZVUCENJE:
ZVUČNICI:
20 x mid-hi LINE ARRAY tipa D&B ,MARTIN AUDIO, NEXO,JBL 18 X sab 18”
tipa D&B ,MARTIN AUDIO, NEXO,JBL.kv.2
12 x monitor 12/1,4” tipa D&B ,MARTIN AUDIO, NEXO,JBL.kv.2

POJAČALA:
6x pojacalo 2x1800 w na 4 ohma tipa Crest audio CA 18
2 x pojacalo 2x1200 w na 4 ohma tipa Crest audio CA 12
6 x pojacalo 2x 900 w na 4 ohma tipa Crest audio CA 9
2 x pojacalo 2x 600 w na 4 ohma tipa Crest audio CA 6

MIKSER:
ANALOGNI MIKSER 40 kan vise klase
DIGITALNI MONITOR MIKSER 32 kan
SPLITRI 32 kan
MULTIKOR:
1 X 40/8 50m
6 X 10/0 12m
EFEKT REK:
1 X u tipu TC 4000
1 Xu tipu TC D-two
1 X u tipu LEXIKON PCM 91
4 X u tipu drawmrer compressor DL 241
1 X u tipu drawmer 4 kan gate
2 X u tipu DBX 480 electronikc controlle
1 X,EQ u tipu, BSS 966 eq
MIKROFONI
U tipu
20 xSchure(Beta 58,87,57, 52,SM58,SM57) ,AKG (C 414,C451 D 112), Senheiser
(441,421,602)
8x AKG bubice za gudače/ duvace
6 AUDIO TEHNIKA ATM350
20x stalci za mikrofone
6 VISECIH KONDEZATORSKIN SIROKO POJASNIH MIKROFONA ZA
FOLKLORE

RASVETA
24 x fresnel
32 x ercraft
6 x blender (4x650W)
5 x dimer (SGM,EURO LIGHT )
12 x Wosh 575 EB
12x spot 575 EB
12x beam 5R
10 x skenera HMI 1200
2 xstroboskop u tipu MARTIN ATOMIC 3000
3 x DMX haze generator u tipu UNIQE 2-www.looksolutions.com
LIGHT MIKSER:
1 X ligh mikser u tipu AVOLITES- www.avolites .org.uk
1 X light mixer u tipu SGM –STUDIO 12 SCAN CONTROL
BINSKA OPREMA:
Bubanj : u tipu DW,12,14,20 14/5,5”drv.doboš,
Bass
: u tipu SWR Vorking pro 700
4x10 I 1x15
u tipu EDEN BAS TRAVELER 405 4X10
Git. Poj : u tipu
Marshall JCM 800 2X12 COMBO
Fender twin reverb
VOX AC 30
KONSTRUKCIJA:
1. 13m x 10m x 9m sa krilima za kačenje ozvučenja
Pokrivena površina: 13m x 13m = 169 m2
2. Rezija za audio I light 3.75m x 2.5m x 3m= 9,4m2
3. Motori x 4: u tipu CM Load Star 1T, lanac 20m
4. Metalna ograda u dužini od 50 m
LED EKRAN 15 m 2

P7,62 sa rezijom

M . P.

Ponuñač :
_______________________

