Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 1/2021

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Партија 1: МУЛТИМЕДИЈАЛНА ОПРЕМА

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
број
понуђача (ПИБ):
Име и презиме одговорног лица:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон понуђача:
Текући рачун понуђача и назив
банке:

На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 521 од 21. априла 2021. године за
достављање понуде за Партију 1: Мултимедијална опрема за потребе Факултета уметности у
Нишу, доставља се следећа
ПОНУДА
број________________од_________2021. године
ПАРТИЈА 1: Мултимедијална опрема – (32322000-6)
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назив
Web камера
GEMBIRD
Webcam
CAM83U или
одговарајућа
Микрофон
A4 TECH
Mikrofon MI10 или
одговарајући
Слушалице
GEMBIRD
slušalice
MHS-002 или
одговарајуће
Слушалице са
микрофоном
GENIUS žične
slušalice HS02B или
одговарајуће
Звучници за
рачунар
JETION
Zvučnici za
računar JT
DSP018 USB
или
одговарајући
SMART TV
HISENSE
Televizor
H55U7B
SMART или
одговарајући

Додатни опис

Јединица
мере

Количина

Eфeктивнa рeзoлуциja: 5.0
Mpix
Рeзoлуциja сликe: 1280 x 720
Резолуција видеа: 1280 x 720
Прикључак: USB 2.0 i 3,5 mm

комад

2

Форма: Стони
Прикључак: 3.5mm

комад

2

Прикључак: 3.5 mm Stereo

комад

2

Прикључак:2 x 3.5mm

комад

2

Тип: 2.0
Номинална снага: min 6W
Напајање: Струјно
Прикључак: 3.5mm + USB

комад

2

Величина екрана: 55" (140cm)
Резолуција 4K - Ultra HD
(3.840 x 2.160)
Тип екрана: LCD
Однос страница:16:9
HDMI ulaz
USB 2x USB 2.0
RJ-45 (Ethernet LAN)
Бежична мрежа Bluetooth™,
Integrisani Wi-Fi

комад

1

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

7.

Зглобни
носач за ТВ
TRICK
NOSAČ ZA
TV 32"-60"
(TR055) TRI
ZGLOBA
или
одговарајући

За дијагонале екрана до 60"
Носивост 35 кг
Максимална тежина: 35 kgs
Вертикални нагиб: +5~-15°
Хоризонтални нагиб: ±90°

комад

1

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a (1-7)

ПДВ
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (1-7)

дана од дана закључења уговора

Рок испоруке:

Факултет уметности у Нишу, Улица кнегиње Љубице
број 10, 18105 Ниш, канцеларија број 1
дана од дана пријема исправне фактуре
Рок плаћања:
(не може бити краћи од 8 дана од дана пријема (рачуна) након преузимања опреме од стране
исправне фактуре (рачуна) након преузимања Наручиоца.
опреме од стране Наручиоца. Уколико је рок
плаћања краћи од траженог, понуда ће бити
одбијена.)
Отклањање недостатака мора започети и завршити се
Рекламације:
у року од 24 сата од пријема рекламације.
Уколико испоручилац не отклони недостатак у року
од 24 сата од тренутка примљене рекламације, дужан
је да изврши замену добара новим.
Позиција под редним бројем 6:
Гарантни период:
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију максимално
година
квалитета и исправности опреме наведене на
позицији под редним бројем 6. у периоду који
није краћи од гарантног рока произвођача.
Место и испоруке:

Датум:
.

Понуђач
. 2021. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Образложење:
Одлука о додели уговора за Партију 1 – Мултимедијална опрема, биће донета применом
критеријума „најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту понуђену укупну
цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и тада више понуда
буде идентично, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и
тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као крајњем критеријуму
за избор понуде.

Напомена:
Понуђена добра морају да буду испоручена према наведеном опису и траженим
карактеристикама.
У случају да понуђач нуди одговорајући производ који није наведен у обрасцу понуде, дужан
је да наведе који производ нуди и достави техничку спецификацију, како би се приликом прегледа
и стручне оцене понуда могло да утврди да ли понуђени производ испуњава техничку
спецификацију наведену у обрасцу понуде.
Понуда се доставља на обрасцу понуде.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране
овлашћеног лица.
Уколико збирна цена не проистиче из појединачних, Наручилац ће појединачне цене узети
као тачне.

Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 1/2021

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Партија 2: МУЗИЧКА ОПРЕМА

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
број
понуђача (ПИБ):
Име и презиме одговорног лица:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон понуђача:
Текући рачун понуђача и назив
банке:

На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 521 од 21. априла 2021. године за
достављање понуде за Партију 1: Музичка опрема за потребе Факултета уметности у Нишу,
доставља се следећа
ПОНУДА
број________________од_________2021. године

ПАРТИЈА 2: Музичка опрема – (31682220)
Редни
број

1.

Назив

Додатни опис

Јединица
мере

Количина

Tascam Model
12/ All-In-One
Mixing Studio
Mixer
или
одговарајући

10 ulaza (8 monofonskih XLR
mikrofonskih ulaza [+ 48V
podrška]) / 10 TRS linijskih
ulaza) i Bluetooth® 5.0 ulaz, 3,5
mm (1/8 ") TRRS ulaz (za
pametni telefon), mikrofonsko
predpojačalo tehnologija (CH 1
do 6) kompresor sa jednim
dugmetom i 3-opsežni ekvilajzer
instalirani na svim ulaznim
modulima (na svakom kanalu)
Opremlјeni 60 mm faderom
Odabirlјivi PFL / AFL mod i
samostalni stereo izlaz na MAIN
LR i SUB LR, mono na AUKS1
i AUKS2 Dvostruki izlaz za
slušalice
sa
individualnom
jačinom zvuka i izborom izvora
Funkcija snimanja sa podrškom
za udarac / izlaz omogućava
direktno SD snimanje 12 zapisa
/ 10 reprodukcija numera 12
ulaza / 10 izlaza funkcija USB
audio interfejsa (USB Tipe-C
konektor) Ugrađena funkcija
metronoma Bluetooth® 5.0 ulaz
sa podrškom za AAC i SBC
kodek Opremlјen MIDI IN /
OUT konektorima, funkcijom
USB-MIDI interfejsa i MTC
izlazom / MIDI izlazom sata sa
SPP
podrškom
Podržava
jednostavnu DAV kontrolu
(emulacija
HUI
/
MCU
protokola) Podrška za TAP
TEMPO
Dvostruki
nožni
prekidač (TRS konektor).

комад

1

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Футрола за
Tascam Model
12/ All-In-One
Mixing Studio
Mixer
или
одговарајућа
Микрофон
Shure sm58
или
одговарајући
Сталак за
микрофон
К&М 210-9
или
одговарајући
Студијски
монитори
IK Multimedia
iLoud Micro
Monitor
или
одговарајући
Слушалице
AKG MK271
или
одговарајуће
Кабал за
микрофон
CARDIAL
CCM 5 FM
или
одговарајући
Кабал за
мониторе
CARDIAL
CFU 3 FC
или
одговарајући

Платнена (по могућству
оригинална од произвођача
миксете)

комад

1

Динамички микрофон

комад

1

Метални, подесив на висину
од 90 до 160 цм

комад

1

Преносиви, двоструко ојачани
звучници комбиноване снаге
од 50W

пар

1

Затворене, за снимање

комад

2

Микрофонски кабал од 5
метара са XLR конекторима

комад

1

комад

1

Кабал
од
миксете
до
монитора, дупли стерео кабал
дужине 3 метра, са једне
стране
има
два
чинч
конектора а са друге два XLR
конектора

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a (1-8)

ПДВ
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом (1-8)

дана од дана закључења уговора
Рок испоруке:
Место и испоруке:

Факултет уметности у Нишу, Улица кнегиње Љубице
број 10, 18105 Ниш, канцеларија број 1
дана од дана пријема исправне фактуре
Рок плаћања:
(не може бити краћи од 8 дана од дана пријема (рачуна) након преузимања опреме од стране
исправне фактуре (рачуна) након преузимања Наручиоца.
опреме од стране Наручиоца.)
Отклањање недостатака мора започети и завршити се
Рекламације:
у року од 24 сата од пријема рекламације.
Уколико испоручилац не отклони недостатак у року
од 24 сата од тренутка примљене рекламације, дужан
је да изврши замену добара новим.
Позиција под редним бројем 1:
Гарантни период:
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију максимално
година
квалитета и исправности опреме наведене на
позицији под редним бројем 1. у периоду који
није краћи од гарантног рока произвођача.
Датум:
.

Понуђач
. 2021. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Образложење:
Одлука о додели уговора за Партију 1 – Мултимедијална опрема, биће донета применом
критеријума „најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту понуђену укупну
цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и тада више понуда
буде идентично, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и
тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као крајњем критеријуму
за избор понуде.
Напомена:
Понуђена добра морају да буду испоручена према наведеном опису и траженим
карактеристикама.
У случају да понуђач нуди одговорајући производ који није наведен у обрасцу понуде, дужан
је да наведе који производ нуди и достави техничку спецификацију, како би се приликом прегледа
и стручне оцене понуда могло да утврди да ли понуђени производ испуњава техничку
спецификацију наведену у обрасцу понуде.
Понуда се доставља на обрасцу понуде.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од стране
овлашћеног лица.
Уколико збирна цена не проистиче из појединачних, Наручилац ће појединачне цене узети
као тачне.

