
Specifikacion

1. Skenë (binë) e mbuluar me tre nivele, sipërfaqja 10.5x8m

 niveli I 10.5x4m –lartësia e nivelit prej toke 75cm, 

 niveli II 10.5x2m–lartësia e nivelit prej toke 125cm, 

 niveli III 10.5x 2m –lartësia e nivelit prej toke 150cm,

 shkallë ka të dy anët për nivelin I dhe II

 Konstruksioni me shtylla alumini

 Lartësia e skenës (binës) -kulmit prej platforme 5m

Skena  (bina)  duhet  të  montohet  me  datë  26.05.2016  (deri  ora
15:00) dhe të qëndrojë deri me 28.05.2016

2. Tendë të mbuluara

 për VIP dhe gazetarë 5.6 m x 4.6 m, lartësia 4m

 për korin dhe kuartetin 6m x 9 m, lartësia 4 m

 Konstruksioni me shtylla alumini

3. Zërimi (për në hapësirë të hapur përafërsisht 4000 m2) 

 Altoparlantë me forcë totale prej 60.000 Watt (të jenë të 
vendosura në konstruksionin e skenës mos ta pengojnë pamjen)

 Miksetë kryesorë + 1 miksetë rezervë 

 Miksetë e veçantë për monitorimin e altoparlantëve.

 Mikrofon me tel 2copë, pa tel, pilot mikrofon, etj.

4. Incizimi dhe fotografimi i ceremonisë

 Me 2 kamera dhe kran 10 m

 Montimi i regjistrimit preferohet aty për aty



 Fotografim

 Materiali i incizuar dhe fotografuar(mbetet pronë e universitetit),
të  dorëzohet  i  montuar  në  formë  digjitale  UEJL-së  dhe  të
incizohen 500 DVD për çdo studentë nga një DVD në afat prej 8
ditëve.  Fotografitë  duhet  të  dorëzohen  pas  përfundimit  të
ceremonisë, në afat prej 8 orëve. 

5. Transmetimi në së paku 2 LED ekran 4x3m, të vendosura dy skajet e
skenës  (është  e  pranueshme  zgjidhje  kreative  që  ofrohet  nga
ofertuesit).

6. Materiale për të printuara dhe materiale tjera  me dizajn të ofertuesit:

 500 certifikata për studentet  (A4, kolor ka njëra anë, letra 250 gr)

 1000 bileta për prindërit (kolor ka të dy anët, 250 gram, formati 7 cmx 
20cm me perfor)

 300 bileta komerciale(kolor ka të dy anët, 250 gram, formati 7 cmx 
20cm me perfor)

 1800 agjenda (A4 e thyer, kolor, 115 gr)

  Zbukurim të sipërfaqes së rrethuar me flamuj trekëndësh (200-300 
copë, 210x193 mm, 135 gr kolor ka të dy anët)

  300 balona te bardhe dhe kaltër me helium 

 Banera – ceradë për binën 10x4m - 440 gr trashësia  dhe baner 6x1m- 440 
gr trashësia  (te montuar në binë dhe  hyrje)

 Dizajnim i këndit për fotografimin e absolventëve.

P.S  Zgjidhja ideore dhe dizajnimi i hapësirës, skenës dhe materialeve tjera 
janë detyrim i ofertuesit. 

Do të vijë në shprehje edhe kreativiteti i vetë ofertuesit lidhur me dizajnin 
dhe përmbajtjet e thirrjes për Ceremoninë e diplomimit.

 Gjithçka do të behet në konsultim me Zyrën e informimit dhe promovimit të 
Universitetit të Evropës Juglindore.


