Културни центар „Руменка“, Руменка,
Ослобођења бр. 26, Руменка
Број: 01-241/2022
Дана: 26.04.2022. године
На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019)
и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка
набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 294/2020 од 03.08.2020. године,
вршилац дужности директора Културног центра „Руменка“, Руменка, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
5/2022
Закуп опреме за културу, техничка подршка током реализације 3 фестивалска дана и
специјални ефекти на сцени, видео пројекције у склопу сценографије
У поступку набавке услуга, број 5/2022 – Закуп опреме за културу, техничка подршка
током реализације 3 фестивалска дана и специјални ефекти на сцени, видео пројекције
у склопу сценографије, за коју је позив понуђачима упућен дана 14.04.2022. године, уговор
се додељује понуђачу: IN VIVO PRODUCTION DОО PETROVARADIN, Палмотићева
бр.12А, Петроварадин, матични број понуђача: 21743798, ПИБ: 112807762. Понуда понуђача
од 19.04.2022. године, заведена код наручиоца под бројем 01-223/2022 од 19.04.2022. године,
која је оцењена као најповољнија.
Образложење
Наручилац је дана 14. априла 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка
набавке услуга, број 01-206/2022 - Закуп опреме за културу, техничка подршка током
реализације 3 фестивалска дана и специјални ефекти на сцени, видео пројекције у
склопу сценографије.
Предмет набавке су услуге.
Набавка наведених услуга предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не
примењује Културног центра "Руменка", Руменка за 2022. годину, под редним бројем 5 —
Закуп опреме за културу, техничка подршка током реализације 3 фестивалска дана и
специјални ефекти на сцени, видео пројекције у склопу сценографије.
Процењена вредност набавке: 291,666,64 динара без ПДВ-а, односно 350.000,00
динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27.
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), којим је прописано да наручилац
није дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара,
услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00
динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.
Позив за достављање понуда је дана 14. април 2022. године, yпyheн следеhим
понуђачима:
1. In Vivo Production d.o.o. Петроварадин, Палмотићева 12а, e-mail: invivons@gmail.com
2. FAT SOUND agencija za usluge ozvucenja, Стевана Семзе бр. 3, Сомбор, e-mail:
boris@pvc.co.rs
3. Prva vojvodjanska cyber agencija d.o.o., Прерадовићева бр. 59/a, Петроварадин, e-mail:
poppsasa@yahoo.com
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената:
Р.б.

Опис услуге

Јед.
мере

Кол.

Комплет

1

Комплет

1

Комплет

1

Закуп опреме за културу обхвата изнајмљивање озвучења, расвете и додатне
техничке опреме за потребе програма током три дана фестивала под називом
"Да ли верујете у бајке?“, који ће се одржати у Културном центру
"Руменка“, Руменка, у периоду од 07.05.2022. године до 09.05.2022. године.

1.

2.

Потребно је изнајмити:
1.16 kanalni analogni audio mikser, koji svojim performansama zadovoljava najviše
standarde audio obrade zvuka, sa minimum 16 visokokvalitetnih preampa
renomirane marke poput Yamaha, RCF, Digico, Peavey, Midas, „или
одговорајуће“;
2. Aktivni dvosistemski zvučni sistem 15", profesional renomirane marke poput
JBL, Peavey, Wharfdale, d&b, „или одговарајуће“ sa stalcima, podesivi;
3. Set mikrofona (5 kom), renomirane marke proizvođača poput Shure, Sennheiser,
AKG, „или одговарајуће“ koji svojim performansama zadovoljavaju prenos zvuka
za govor ili vokale.
4. Bežični mikrofon ferkventnog opsega ispod od 200 do 500 MHz-a,
visokovkalitetnih performansi za govor ili pevanje, tipa Shure beta 58 „или
одговарајуће“;
5. Mikrofonski podni stalci (5 kom), crni, renomirane firme poput K&M „или
одговарајуће“ sa zglobnim teleskopskiim podešavanjem;
6. Lap-top sa USB-om za usluge muzickog programa pre pocetka zvanicnog
programa i u pauzama menjanja scenografije sa potrebnim program za emitovanje
zahtevanog sadržaja;
7. Lap top za emitovanje prezentacija na video bimu sa potrebnim programom za
emitovanje zahtevanog sadržaja;
8. Scenski zidni reflektori na šinama 6 kom x 1 KW
9. Scenski modularni plafonski reflektori (2 kom x 500 W) i
10. Set kablova za povezivanje opreme.
Тонско-техничкa реализација програма обухвата:
- Радно постављање и повезивање опреме,
- Радно повезивање инструмената и мониторинг,
- Дизајн звука, и
- Радно припремање и реализовање тонске пробе са музичарима.
- Реализацију програма фестивала бајки уз:
1. Емитовање сонгова и звукова за време представа, и
2. Смену музичара и инструмената током програма, и
- Демонтажа и транспорт опреме.
Сценско расветна техника обхвата:
- Радно усмеравање и фокусирање сценске расвете,
- Припрему и програмирање сцена за представе,
- Дизајн светла.
Мониторинг и реализација сцена светла у складу са синопсисом представа;
Сва ангажована лица планирају, поставаљају, спроводе програм и демонтирају
у роковима договореним од стране организатора - Наручиоца.
Реализација специјалних ефеката, планирање и све неопходне мере заштите на
раду подразумева спровођење од стране ангажованих стручних лица.
Специјални ефекти прате одређене програмске целине и саставни су део
представе односно програма Фестивала.

3.

Услуге реализације специјалних ефеката на сцени (услуге подних димних
ефеката и светлосних ефеката) планирани су током првог фестивалског дана и
то у ревијалном делу програма као и током свите за гудаче из балета „Крцко
Орашчић“ и непосредно пред почетак „Сценске триологије бајке“.
Услуге специјалних ефеката подразумевају услуге током првог фестивалског
дана које обухватају реализацију ефеката подног ткз. сувог дима, сценски
ефектног, без мириса и боје, услугу сценских светлосних ефеката у циљу
акцентовања кључних програмских садржаја и услугу балона од сапунице на
самом улазу у салу, као пратећи садржај уводне сценске декорације.
Планирано трајање све три врсте сценских ефеката укупно износи 45 минута.
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БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 21. априла 2022. године до 12,00 часова, приспела је
понуда следећег понуђача, која је на основу записника о отварању понуда, рангирана на
основу понуђене цене:
Ред.
број

1

Назив понуђача

Број понуде

In Vivo Production d.o.o. Петроварадин,
Палмотићева 12а, матични број
понуђача:21743798, ПИБ: 12807762

01-223/2022 од
19.04.2022.
године

Укупна цена
без ПДВ-а

348.000,00
динара

Укупна цена
са ПДВ-ом
348.000,00
динара
понуђач није у
систему ПДВ-а

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
директора

Оља
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гловски

