
Спецификација

1. Бина (сцена) покриена, на три нивоа, површина од 10.5x8м 

 Прво ниво 10.5x 4м – висина од земја 75цм, 

 Второ ниво 10.5 x 2м– висина од земја 125цм, 

 Трето ниво 10.5 x 2м – висина од земја 150 цм,

 Скалите  да бидат од двете страни на I и II ниво 

 Конструкција со алуминиумски столбови 

 Висината на покривот од платформата 5м 

Бината треба да се монтира од 26.05.2016 (до 15 часот) и да
стои до 28.05.2016

2. Покриени тенди 
  За ВИП гости и  за новинари 5.6 м x 4.6 м, висината 4м

 За хор и  за квартет 6м x 9 м, висина 4 м

 Конструкција со алуминиумски столбови

3. Озвучување  ( за отворена просторија отприлика 4000 м2 )

 Звучници со вкупна јачина од 60.000 вати (Watt) (да бидат 
поставени на конструкцијата на бината со цел да не пречат)

 Главна миксета + 1 резервна миксета  

 Посебна миксета за контрола на звучниците.

 Два микрофони со жица, безжични микрофони,пилот 
микрофони и  др.

4. Снимање и фотографирање на церемонијата



 Со 2 камери и кран од 10 метри 

 Монтажата на  снимката (пожелно е  веднаш) 

 Фотографирање

 Снимениот  и  фотографираниот  материјал(останува
сопственост  на  УЈИЕ)   да  се  достави  монтажиран  во
дигитален формат на УЈИЕ и да се снимат 500 ДВД за секој
студент  по  едно  во  рок  од  8  дена.  Фотографиите  да  се
достават по завршувањето на церемонијата во рок од 8 часа
по завршување на церемонијата.  

5. Пренос  преку минимум 2 ЛЕД екрани 4x3м, поставени на двете
страни на бината (прифатливо е креативно решение понудено од
понудувачот).

6. Печатени и други материјали со понуден дизајн:

 500 сертификати за студенти ( А4, колор на една страна,
хартија 250 гр.)

 1000 билети за родителите (колор на двете страни, 250 гр.,
формат 7х20 цм со перфор)

 300 комерцијални билети (колор на двете страни, 250 гр.,
формат 7х20 цм со перфор)

 1800 агенди (А4 со преклоп, колор, 115 гр)

 Декорирање на просторот со триаголни знамиња ( 200-300
парчиња, 210х193 мм, 135 гр колор на двете страни)

 300 балони со хелиум (сини и бели)

 Банер - церада за бината 10х4 м – 440 гр дебелина, банер
6х1м-440 гр дебелина ( монтирање на бината и на влезот на
кампусот)

 Дизајнирање  на  просторија  за  фотографирање  на
апсолвентите.

П.С Идеалното решение и дизајнирањето на материјалите се обврска на
понудувачот. 



Ќе се земе предвид и креативноста на понудувачите во врска со
дизајнот  и  содржините  на  јавниот  повик  за  Церемонијата  на
дипломирање.

Сето тоа ќе  се  реализира во консултација  со  Канцеларијата за
информирање  и промоција на Универзитетот на Југоисточна Европа.   


