Број: 500-851-15/21
Дана: 04.02.2021. године
На основу члана 64. став (1) тачка б) и члана 70 став (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама
("Службени глaсник БиХ" број: 39/14), а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, доносим

ОДЛУКА
о о додјели уговора
I
Уговор за реализацију набавке 200.000 вакцина против SARS-Cov-2 (COVID-19) (ЈРЈН:
33651600-4 вакцине) у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци број: 500851/21, додјељује се понуђачу «Krajinagroup» д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену од
11.468.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 13.417.560,00 КМ са ПДВ-ом.
II
Приjeдлoг Угoвoра o нaбaвци дoстaвићe сe нa пoтпис изaбрaнoм понуђачу, истовремено уз
доставу ове Одлуке, у складу са чланом 72. став (2) и 98. став (2) под а) Закона о јавним
набавкама.
III
О овој Одлуци обавјестиће се понуђач који је учествовао у поступку набавке, у складу са
чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и иста ће бити објављена на веб страницу
Уговорног органа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске је Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 500-851-2/21 од 03.02.2021. године покренуо процедуру јавне набавке 200.000
вакцина против SARS-Cov-2 процедуром преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Уговорни орган је истог дана именовао Комисију за провођење предметне набавке, Рјешењем
број: 500-851-3/21.
Информација о провођењу процедуре је у складу са Законом објављена на веб страници
Уговорног органа, а позив за учешће у предметном поступку и Тендерска документација су
достављени канидату/понуђачу «Krajinagroup» д.о.о. Бања Лука.
У остављеном року, пристигао је један захтјев за учешће, од кандидата «Krajinagroup» д.о.о.
Бања Лука који је Комисија прегледала на састанку одржаном 03.02.2021. године и исти
оцијенила као прихватљив, те је Директор, на приједлог Комисије, донио Одлуку о
квалификованости кандидата.

На састанку одржаном 04.02.2021. године, са почетком у 08:15 часова Комисија је извршила
преглед достављене понуде понуђача «Krajinagroup» д.о.о. Бања Лука и том приликом утврдила
слиједеће:
 Понуда је достављена у остављеном крајњем року и запримљена на протоколу под бројем
500-892-1/21 дана 04.02.2021. године у 08:10 часова.
 Понуда за учешће садржи документа:
- Образац за достављање понуде
- Образац за цијену понуде: аденовирусна векторска вакцина „Sputnik V“
јединична цијена 57,34 КМ без ПДВ-а по вакцини
укупна вриједност понуде: 11.468.000,00
- Списак повјерљивих информација
 Достављена документа су припремљена на прописани начин.
Након прегледа и прихваћања почетне понуде са представником понуђача су одржани
преговори, те је исти позван да достави коначну понуду.
На састанку одржаном 04.02.2021. године, са почетком у 10:05 часова Комисија је извршила
преглед достављене коначне понуде понуђача «Krajinagroup» д.о.о. Бања Лука и том приликом
утврдила слиједеће:
 Понуда је достављена у остављеном крајњем року и запримљена на протоколу под бројем
500-892-2/21 дана 04.02.2021. године у 09:53 часова.
 Понуда за учешће садржи документа:
- Образац за достављање понуде
- Образац за цијену понуде: аденовирусна векторска вакцина
„Sputnik V“ против SARS-CoV-2 (Covid 19)
јединична цијена 57,34 КМ без ПДВ-а по вакцини
укупна вриједност понуде: 11.468.000,00
- Списак повјерљивих информација
- Нацрт уговора
Достављена документа су припремљена на прописани начин, те је Комисија прихватила
достављену понуду и директору дала препоруку за додјелу уговора овом понуђачу.
Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном лијеку:
Сваки понуђач који је учествовао у овом поступку има право изјавити жалбу на ову одлуку. Жалба
се изјављује Канцеларији за разматрање жалби у писаној форми, путем Уговорног органа, у
најмање 3 (три) примјерка, у року од 10 дана од дана пријема ове одлуке.
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