ЈП САВА ЦЕНТАР
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (II Измена)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни
број

I

5

33

Предмет набавке/ОРН

ДОБРА

Набавка и постављање тепиха у
ресторану Сава/39530000 (теписи,
подни простирачи и ћилими)

Процењена вредност
(укупно по годинама)

Планирана средства у
фин.плану без ПДВ-а

45.335.000,00
+12.430.000,00
57.765.000,00
-2.360.000,00
55.405.000,00

45.335.000,00
+12.430.000,00
57.765.000,00
-2.360.000,00
55.405.000,00

0.00

3,500,000.00
-3.500.000,00
0.00

Врста
поступка

отворени
поступак

Напомена
(централизација,
основна средства)

Оквирни датуми
Покретање
поступка

Закључења
уговора

Извршење
уговора

01.2019.

03.2019.

05.2019.

сопствена средства
(потребна Одлука о
основним средствима)

Разлог и оправданост набавке:

Набавка је неопходна због несметаног обављања угоститељске делатности у ресторану Сава укупне површине 700 м² . Постојећи тепих је доста похабан
што онемогућава постизање задовољавајућих ефката чишћења и одржавања простора. (Правилник о условима и начину обављања угоститељске
делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање
угоститељских објеката „Службени гласник РС“, број 48/2012 и 58/2016 чл.54) Брише се позиција и планирана средства се преусмеравају на
позицију III/9.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка и испорука материјала за
завесе у Амфитеатру , Press
центру и на балкону Велике
дворане са шивењем / 19212300
(платно)

1,400,000.00

3.600.000,00
-2.200.000,00
1.400.000,00

ЈНМВ

04.2019.

05.2019.

06.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција I/33. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.6. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Непходна је замена дотрајалих и оштећених завеса у
Амфитеатру и на балкону Велике дворане и по захтеву организатора Скупштине ИПУ, неопходно је њихово постављање и на Press центру. Детаљнијим
сагледавањем захтева 141. Скупштине ИПУ смањена је количина потребних материјала за завесе. Остатак планираних средства се
преусмерава.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процена је утврђена на основу анализе цена увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.

1

35

Набавка и испорука мобилијара
/39100000 (намештај)

10,000,000.00

6.660.000,00
+3.340.000,00
10.000.000,00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС
(потребна Одлука о
основним средствима)

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција I/35. Набавка је потребна за организацију 141. СкупштинеИнтерпарламентарне Уније. Позиција Б.2. у Прегледу техничко-инвестиционих
услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Неопходна је набавка 400 недостајућих столица и 160 склопивих
столова, 50 склопивих столова (пултева) за опремање и допуну простора конгресних сала и осталих канцеларијских простора. У централној конгресној
сали потребна је замена дотрајалих председавајућих столова са нових 10 модуларних лако преносивих столова. Неопходна је набавка намештаја за
реновиране делегатске јединице и ВИП салон, тако да се повећавају средства.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.

II

УСЛУГЕ

12

Услуге превода за потребе
конгреса и културних програма
/79530000 (услуге превођења текста);
79540000 (услуге усменог превођења
текста)
1) превод за потребе културних програма
2) превод за потребе конгреса

104.225.000,00
-245.000,00
103.980.000,00

58.825.000,00
-245.000,00
58.580.000,00

0.00

245,000.00
-245,000.00
0.00

ЈНМВ

04.2019.

05.2019.

05.2020.

сопствена средства

150,000.00
95,000.00

Разлог и оправданост набавке:

У складу са законским обавезама, морају се преводити сви уговори о наступу и гостовању уметника и група из иностранства, као што се морају обезбедити
и преводи њихових прес конференција. Набавка је потребна и за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну
и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Брише се позиција и пребације на позицијe V-60 и V-61.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса

2

III

2

3

4

РАДОВИ

Извођење грађевинско занатских
радова хидроизолације ради
спречавања продора
атмосферских вода / 45400000
(завршни грађевински радови)

6.250.000,00
+50.510.000,00
56.760.000,00
-650.000,00
56.110.000,00

6.250.000,00
+50.510.000,00
56.760.000,00
-650.000,00
56.110.000,00

3,490,000.00

3,000,000.00
+490,000.00
3,490,000.00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/2. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.1. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Евидентна су велика цурења атмосферских вода
преко косе бетонске фасаде и равних површина, која су последица дотрајале хидроизолације и неопходно је урадити њихову делимичну санацију. Измена
се односи на додате радове хидроизолације изнад ресторана Сава, тако да се повећавају средства.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања објекта, планираног обима посла, анализе претходних уговора за сличне радове и
прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Адаптација тоалета у објекту А /
45400000 (завршни грађевински
радови)

8,340,000.00

8,870,000.00
-530,000.00
8,340,000.00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/3. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.2. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Постојећи тоалети су грађени пре 42 године када и
сам објекат, те не одговарају у санитарно техничком смислу. У овом временском периоду од изградње дошло је до оштећења инсталација водовода и
канализације као и хидроизолације што је утицало на честе кварове и штете. С обзиром да се неће радити предпростор у Централном тоалету, јер је
урађен у претходном периоду, смањују се планирана срества за ове радове.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу предмера из Главног пројеката урађеног од стране Машинопројекта.

Реконструкција делегатских
јединица и ВИП салона / 45400000
(завршни грађевински радови)

12,100,000.00

26,400,000.00
-14,300,000.00
12,100,000.00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/4. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.7. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Неопходна је потпуна реконструкција Вип салона и
делегатских јединица са припадајућим терасама и прилазима, које су неопходне за одржавање конференције, како би се ови простори прилагодили
потребама организације Скупштине ИПУ. Смањују се планирана срества за ове радове јер су из ове набавке изузети хидроизолатерски радови,
подне облоге и намештај за опремање реконстрисаних простора.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања простора, планираног обима посла, анализе претходних уговора за сличне радове и
прикупљањем цена и информација путем сајтова.
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6

7

Грађевинска санација свечаних и
службених улаза / 45400000
(завршни грађевински радови)

0.00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/5. Набавка је потребна за организацију 141 Скупштине Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.8. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Због великих оштећења неопходна је поправка и
замена бетонских, камених и мермерних елемената, враћање у првобитно стање. Брише се позиција и планирана средства се преусмеравају на
друге позиције.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања, планираног обима посла, анализе претходних уговора за сличне радове и прикупљањем цена
и информација путем сајтова.

Набавка и уградња подне облоге и
лајсни у Великој дворани/ 45400000
(завршни грађевински радови)

0.00

3,240,000.00
-3,240,000.00
0.00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/6. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.3. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Постојећа подна облога у Великој дворани је после
42 године прилично похабана и неопходна је њена замена. Извођење на основу првобитног Пројекта. Укупна површина је око 27.000 m². Брише се
позиција и планирана средства се преусмеравају на друге позиције.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процена је утврђена на основу анализе цена увидом у актуелне цене различитих понуђача путем интернета.

Набавка и уградња подних облога
у ART caffe-у и реконструкција
пода у Малој сали (Амфитеатру ) /

0.00

45400000 (завршни грађевински радови)
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4,800,000.00
-4,800,000.00
0.00

2,400,000.00
-2,400,000.00
0.00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/7. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.4. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Постојеће подне облоге у ART caffe-у и
Амфитеатру су после 42 године прилично похабане и неопходна је њихова замена. Неопходне је и реконструкција пода у Амфитеатру. Брише се
позиција и планирана средства се преусмеравају на друге позиције.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процена је утврђена на основу анализе цена увидом у актуелне цене различитих понуђача путем интернета.

Репарација улазних врата Велике
дворане и Мале дворане
(Амфитеатра) /45421000 (столарски
радови)

0.00

1,800,000.00
-1,800,000.00
0.00

4

ЈНМВ

04.2019.

05.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/8. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.5. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Због интезивне експлоатације Велике дворане и
Амфитеатра дошло је до оштећења улазних врата у ове сале, те је неопходна њихова репарација. Брише се позиција и планирана средства се
преусмеравају на друге позиције.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања врата, планираног обима посла, анализе претходних уговора за сличне радове и
прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Набавка и уградња подних облога/
45432130 (Постављање подних
облога)

9

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:
Начин утврђивања процењене
вредности:

Процена је утврђена на основу анализе цена увидом у актуелне цене различитих понуђача путем интернета.

5,080,000.00

5,080,000.00

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/10. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.5. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Неопходна је демонтажа свих седишта, лајсни,
обележивача у поду поправка анкера у Великој дворани, као и решетки за вентилацију у Великој дворани и Амфитеатру и по завршетку подополагачких
радова њихово враћање.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања врата, планираног обима посла, анализе претходних уговора за сличне радове и
прикупљањем цена и информација путем сајтова.

Санација свечаних и службених
улаза / 45400000 (завршни
грађевински радови)
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14,300,000.00

Додаје се позиција III/9. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.3. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Постојеће подне облоге у Великој дворани,
Амфитеатру, ART caffe-у, Ресторану Сава, Делегатским јединицама које се реновирају, холовима, улазима су после дугог периода експлоатације прилично
похабане и неопходна је њихова замена.

Извођење грађевинско занатских и
браварских радова /45400000
(завршни грађевински радови) и
45421160 (Браварски радови)
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14,300,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1)

Замена аутоматских клизних врата на
Свечаном А улазу

900,000.00

900,000.00

2)

Замена јарбола за заставе поред
Свечаног А улаза

200,000.00

200,000.00

700,000.00

700,000.00

Грађевинска санација платоа и
3) степеништа испред Свечаних и
Службених улаза

Разлог и оправданост набавке:

отворени
поступак

04.2019.

06.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Додаје се позиција III/11. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.8. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Због дотрајалости неопходна је замена аутоматских
клизних врата и јарбола на Свечаном А улазу, као и грађевинска санација оштећених платоа и степеништа испред улаза у објекат. Обим радова је смањен
на ниво неопходних.

5

Начин утврђивања процењене
вредности:

12

Фарбање дрвених површина
/45442180 (Радови на поновном
бојењу)

Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања, планираног обима посла, анализе претходних уговора за сличне радове и прикупљањем цена
и информација путем сајтова.

4,750,000.00

4,750,000.00

ЈНМВ

04.2019.

05.2019.

08.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција III/12. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.5. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Неопходна је репарација и фарбање оштећених
дрвених површина.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања врата, планираног обима посла, анализе претходних уговора за сличне радове и
прикупљањем цена и информација путем сајтова.

6

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Иако Закон о изменама и допунама ЗЈН предвиђа да наручиоци објављују Планове набавки из којих су искључене набавке на које се закон не примењује, у приложене табеле унете су и набавке на које се
Закон не примењује.

Редни
број

IV

V

Предмет набавке

Основ изузећа

33.290.000,00
+480.000,00
33.770.000,00

33.290.000,00
+480.000,00
33.770.000,00

УСЛУГЕ

110.551.000,00
+11.510.000,00
122.061.000,00
+655.000.00
122.716.000,00

110.551.000,00
+11.510.000,00
122.061.000,00
+655.000.00
122.716.000,00

9,200,000.00

Напомена (основна
средства)

Оквирни датуми

Панирана средства у
фин.плану без ПДВ-а

ДОБРА

Изнајмљивање и постављање
опреме за потребе конгреса
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Процењена вредност
набавке

2.300.000,00
+ 6.000.000,00
Члан 7. став
8.300.000,00
1.тачка 6. ЗЈН
+900.000,00
9.200.000,00

1

изнајмљивање апарата за
фотокопирање

2

изнајмљивање ПЦ рачунара и
штампача

3

изнајмљивање и постављање
штандова, паноа и пултева за изложбе

600,000.00

4

изнајмљивање и постављање
подконструкција и банера

700,000.00

5

изнајмљивање мобилијара-високи
столови и столице

500,000.00

6 изнајмљивање интернет саобраћаја

150,000.00

260,000.00
90,000.00

7

Покретање
поступка

Закључења
уговора

Извршење
уговора

01.2019.

01.2019.

12.2019.

сопствена средства

7

изнајмљивање опреме за
симултано превођење

8

изнајмљивање активне мрежне
опреме и пратеће инсталације

Разлог и оправданост набавке:

Начин утврђивања процењене
вредности:

56

60

Ревизија Главног пројекта и
тендерске документације
адаптације тоалета у објекту А
Сава Центра

6,000,000.00

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

900,000.00

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира.
Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Додаје се позиција V-21.7 у износу од 6.000.000,00 динара, а све за потребе организације
одржавања 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније (прилог 1 уговора бр. 584 од 01.03.2019. са Народном Скупштином РС) Додаје се
позиција V-21.8 у износу од 900.000,00 динара, а све за потребе организације одржавања 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније (прилог 1
уговора бр. 584 од 01.03.2019. са Народном Скупштином РС)
Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и
информација путем сајтова.

0.00

490.000,00
члан 39. став 2.
-490.000,00
ЗЈН
0.00

04.2019.

04.2019.

05.2019.

сопствена средства и
средства обезбеђена
уговором са НС РС

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција V/56. Набавка је потребна за организацију 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније. Позиција А.2. у Прегледу техничкоинвестиционих услова (прилог 2 Уговора бр.584 од 01.03.2019. године са Народном скупштином РС). Главни пројекат, техничку контролу и тендерску
документацију урадио je Машинопројект VIII 2004. године. С обзиром да је од тада протекло 15 година, неопходно је урадити њихову ревизију. Брише се
позиција. Ова набавка се неће покретати, јер смо самостално прилагодили посетојећу тендерску документацију данашњем тренутку у
погледу врсте материјала, санитарних уређаја и расветних тела. С обзиром да је један део тоалета адаптиран у претходном периоду урађена
је и ревизија потребних количина у тендерској документацији. Планирана средства се преусмеравају на друге позиције.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Анализом тржишта за сличну врсту услуга.

Услуге превода за потребе
културних програма

150,000.00

150,000.00

члан 39. став 2.
ЗЈН

04.2019.

05.2019.

05.2020.

сопствена средства

Разлог и оправданост набавке:

Додаје се позиција V/60 у износу од 150.000,00 динара. У складу са законским обавезама, морају се преводити сви уговори о наступу и гостовању уметника
и група из иностранства, као што се морају обезбедити и преводи њихових прес конференција.

Начин утврђивања процењене
вредности:

Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса
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