
1 

 

  

Дел. бр.: 10/1676 

Датум: 18.11.2015. 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

предмет јавне набавке - Лабораторијски материјал  за:  

 

- Одељење за трансфузију крви 

- Лабораторију за медицинску генетику 

- Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма 

 

 

 

 

 

врста поступка 

  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   

   

врста предмета јавне набавке 

 добра 

 

редни број јавне набавке  

44/2015 

 

 

 



2 
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  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070  

Интернет страница: www.imd.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 44/2015  су добра – Лабораторијски материјал за 

 Одељење за трансфузију крви 

 Лабораторију за медицинску генетику 

 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма 

 

Општи речник набавке: Разни медицински производи /33690000/ 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба)  

 

Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник, тел.011/3108-250; Весна Павловић – службеник за јавне набавке, тел.011/3108-162.  

Е - mail адреса и број факса: javne.nabavke@imd.org.rs ;  број факса 011/2609-869. 

 

http://www.imd.org.rs/
mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 44/2015  су добра – Лабораторијски материјал за:  

 Одељење за трансфузију крви 

 Лабораторију за медицинску генетику 

 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма 

Разни медицински производи /33690000/ 

 

2. Партије - Набавка је обликована  у 239  партијe. Процењене вредности су дате по партијама. 

 

 

• Одељење за трансфузију крви – партије: 1-20 

Партија 1. Potrebe za hemostazu i trombofiliju za koagulometar BCS XP :                                                                                                  3,318,390.66   

Партија 2. Potrebe za hemostazu i trombofiliju koagulometar Sysmex 1500                                                                                                    520,042.92      

Партија 3. Reagensi i potrošni materija za koagulometre ACL TOP I ACL 7000                                                                                          4,392,886.00      

Партијa 4. Reagensi za imunohematološke testove metodom u gelu, kartice sa inkorporiranim antiserumima u gelu                                  2,817,540.00 

Партија  5. Reagensi za krvne grupe metodom u tečnoj sredini, krvno grupni sistemi ABO i Rh, AHG serumi                                           118,845.00      

Партија  6. Reagensi za retke krvno grupne sisteme metodom u tečnoj sredini                                                                                                  18,982.00      

Партија  7. Reagensi za ROTEM- rotaciona trombelastografija                                                                                                                        724,089.20 

Партија  8. Laboratorijsko staklo                                                                                     2,000.00      

Партија  9 Gumena propipeta 2,250.00      

Партија 10 

Nastavci za automatsku pipetu 1-200 μL Brand  ili 

оdgovarajući  1,800.00      

Партија 11 

Nastavci za automatsku pipetu 50-1000 μL Ependorf, Brand  ili 

odgovarajući  12,000.00      

Партија 12 Plastične nesterilne epruvete, 11x70 ART.88310-00 Kartell ili odg. 32,500.00      
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Партија 13 

Zapušači za plastične nesterine epruvete od 3 mL ø11-13 Kartell 

88309-00 ili odgovarajući 8,040.00      

Партија 14 
Plastične nesterilne epruvete, 12x75, 88307 Kartell ili odgovarajući 7,020.00      

Партија 15 Zapušači za plastične nesterilne epruvete od 4 mL Kartell ili 

odgovarajući 5,700.00      

Партија 16 Plastične nesterilne epruvete 16x100, cilindične, Kartell 88302 ili 

odgovarajući 3,750.00      

Партија 17 

Zapušači za plastične nesterilne epruvete od 10 mL, 16x100, 

cilindične, Kartell ili odgovarajući 800.00      

Партија  18. Kese za uzimanje krvi i krvne komponente                                                                                     6,250.00      

Партија  19 ACD-A rastvor a 500 ml    125,000.00      

Партија  20 SSP+ rastvor a 300 ml    360,000.00      

 

 Лабораторију за медицинску генетику:  партије: 21-126 

Партија 21    Amniochrome - plus/pro, complete medium, 100ml, Lonza ili odg.. 1,005,750.00      

Партија 22    Enzim 0,25%  TRYPSIN EDTA, 1x, 100 ml Gibco ili odg. 180,000.00      

Партија 23    Enzim 0,25% TRYPSIN 100 ml, 1x, Gibco ili odg. 360,000.00      

Партија 24    RPMI 1640 (1x) with Hepes, with L-glutamin,500ml, Lonza ili ekv 6,225.00      

Партија 25    Penicilin-streptomicin 20 ml, Gibco ili odg. 4,542.00      

Партија 26    Fetal Bovine Serum,Original USA, 100ml. Gibco ili odg. 70,604.00      

Партија 27    HAM’S F-10, Nutritient medium (1xliquid) with L-glutamin,100ml Gibco ili odg. 34,500.00      

Партија 28    Antibiotik i antimikotik,10.000units penicilina,10 mg streptomicina, 25 µg amphotericinB, 100ml, Sigma ili  

   odg. 

3,500.00      

Партија 29   Mixed Cellulose Esters Membrane, General Purpose Membrane (MCE), prečnik 25 mm, celuloznoacetatni,0,25  

  μm,pojedinacno pakovani,sterilni,Sarstedt ili odg. 

22,400.00      

Партија 30    Standard TC, 12,5 cm
2
, plug-seal,total volume 25 ml, fiksirano dno, Becton Dickinson ili odg. 266,500.00      

Партија 31    Sterile poliethylene pipette transfer,pojedinačno pakovane,840 kom,Sarstedt ili odg. 4,320.00      
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Партија 32    Epruvete, sterilne, a 15ml, 120x17mm, PP, Cat.No 62.554.502 "Sarstedt" ili odg., 50 kom. 6,060.00      

Партија 33    Sterilne epruvete,16/100,13 ml, pojedinačno pakovane,Cat.No 62.515.028PP,Sarsted ili odg., 100kom. 94,500.00      

Партија 34    PCR tubes (0,2ml),1000 kom.,Eppendorf  ili odg., koje se ne otvaraju na promenu temperaturnog gradijenta 84,000.00      

Партија 35    Microcentrifuge tube with hinged cap, vol. 1.5ml,500 kom., Eppendorf  ili odg. 4,872.00      

Партија 36    Microcentrifuge tube with hinged cap, vol. 0.5ml,1000 kom., Eppendorf ili odg. 2,276.00      

Партија 37    Nastavci za automatsku pipetu, 0,1-10μl ,1000 kom.Eppendorf  ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama 7,350.00      

Партија 38    Nastavci za automatsku pipetu, 2 - 200μl ,1000 kom.,Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama 1,600.00      

Партија 39    Nastavci za automatsku pipetu, 50 - 1000μl  ,1000 kom.,Eppendorf ili odg.koji odgovaraju eppendorf pipetama 5,700.00      

Партија 40   Nastavci za automatsku pipetu, sa filterom, sterilni, PCR clean,0,1-10μl , 960 kom. Eppendorf ili odg.koji  

  odgovaraju eppendorf pipetama 

78,600.00      

Партија 41    Krio epruvete, 2 ml, sterilne sa spoljašnjim navojem i sa ravnim dnom,Deltalab ili odg., 100kom. 5,970.00      

Партија 42    Staklene epruvete, 12 ml, graduisane, konusno dno 10,000.00      

Партија 43    Staklene epruvete, 12 ml, negraduisane, konusno dno 4,000.00      

Партија 44    Pasterove pipete (staklene), 145mm ,250 kom. 22,576.00      

Партија 45    Pasterove pipete ,plastične, 3,2 ml, 500kom. 7,140.00      

Партија 46    Predmetna stakla brusena,"Menzel" ili odg.,76x26mm,50 kom. 50,000.00      

Партија 47    Poly-prep slides, Sigma ili odg.,72 ком 22,152.00      

Партија 48    Komora za brojanje leukocita, Neubauer improved 4,200.00      

Партија 49    Staklene menzure, 100 ml 2,050.00      

Партија 50    Staklena čaša, 250 ml 3,600.00      

Партија 51    Staklena  čaša, 100 ml 970.00      

Партија 52    Staklena čaša, 500 ml 6,300.00      

Партија 53    Staklena čaša, 1000 ml 4,700.00      

Партија 54    Stakleni erlenmajer, 250 ml 4,000.00      

Партија 55   Gumeni čepovi za staklene epruvete od 12 ml 850.00      

Партија 56    Silikonske gumice za staklene pasterove pipete,50 kom 119.00      

Партија 57    Stakleni filter-disk propustljivosti 1,za bocu za ispiranje gasa zapremine 250 ml, NS 29/ 32, Lenz 5,220.00      
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Партија 58    Melanžeri za brojanje leukocita, stakleni 6,600.00      

Партија 59   PCR primers, OD 260U, scale of synthesis 200nmole (pribl. 30bp) 60,000.00      

Партија 60    Elucigene CFEU2v1, CF2EUB2, 50 tests 345,000.00      

Партија 61    Elucigene TRP, 50 tests 150,000.00      

Партија 62    Random hexamer primers,Thermo scientific ili odg.,  120 μl 9,200.00      

Партија 63    AmpliTaqGold DNA polymerase,1000U 160,000.00      

Партија 64    Taq Platinum ili Maxima, 500units 187,000.00      

Партија 65    dATP, 100mM, 250μl 5,800.00      

Партија 66    dCTP, 100mM, 250μl 5,800.00      

Партија 67    dGTP, 100mM, 250μl 5,800.00      

Партија 68    dTTP, 100mM, 250μl 5,800.00      

Партија 69   Human commercial DNA (male), 100 μg, 100μl (Promega cat.no. G1471 ili sl) 27,995.00      

Партија 70    Human commercial DNA (female), 100 μg, 100μl (Promega cat.no. G1521 ili sl) 27,995.00      

Партија 71    Restrikcioni enzim, Pml I, 2000 U I  6,273.00      

Партија 72    Restrikcioni enzim, Bfa I, 500 U  46,248.00      

Партија 73    Restrikcioni enzim, BCl I, 1000U  6,396.00      

Партија 74    Enzim, T4 DNA Ligase, 1000 U 8,500.00      

Партија 75    10 X T4 Ligase Buffer, 1,5 ml 2,000.00      

Партија 76     RNase inhibitor, Thermo scietific ili odg.,2500 U, conc. 40U/μl 14,000.00      

Партија 77     SuperScript II Reverse Transcriptase, Invitrogen  ili odg., 2000 U,conc. 200U/μl 36,000.00      

Партија 78     N-MYC Amlification probe dual color 10 tests, CYTOCELL ili odg. 440,000.00      

Партија 79     TEL/AML1 Dual color probe 10 tests, CYTOCELL ili odg. 110,000.00      

Партија 80      MLPA kit probemix, 50 reactions 357,000.00      

Партија 81        MLPA reagents kit, EK1-FAM, 100 reakcija 108,000.00      

Партија 82      1xAmplideX FMR1 PCR kit (RA-76008), 100 tests 454,090.00      

Партија 83     AmplideX FMR1 PCR process control (RA-49513) 43,740.00      
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Партија 84     AmpFlSTR ®  Identifiler ®  Plus PCR Amplification Kit, 200 Tests  484,000.00      

Партија 85     Genomic DNA extraction kit, sa kolonama, željeni prinos DNK 3-10μg,mora biti reproducibilan, 250 uzoraka 232,000.00      

Партија 86     High-capacity cDNA reverse transcription kit with Rnase inhibitor, 200reactions, Applied B. ili odg. 60,000.00      

Партија 87     Anode Buffer Container, 3500 Series,4/pkg 

 

28,000.00      

Партија 88     Cathode Buffer Container,3500 Series,4/pkg 

 

37,000.00      

Партија 89     Conditioning Reagent, 3500 series 

 

49,500.00      

Партија 90     Hi-Di TM Formamide, 3500 Series,4/pkg 

 

7,400.00      

Партија 91     GeneScan 600v2 LIZ size standard (ABI Cat No 4408399) (800 reakcija) 61,000.00      

Партија 92     DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D) 19,000.00      

Партија 93    Pouch Cap for Polymer Pouch, 4/pkg 2,300.00      

Партија 94     3500 POP-7 Polymer (384 samples) 66,000.00      

Партија 95     Originalno imerziono ulje za mikroskopiranje,100 ml, Merck ili odg. 7,300.00      

Партија 96     Boja Gimza (Giemsa stain), for human chromosome staining, in buffered methanol solution, pH 6.8, 500ml,     

     Merck, Sigma ili odg. 

17,900.00      

Партија 97     NaCl,1000gr, Merck ili odg. 450.00      

Партија 98     Ficoll-Histopaque SIGMA 1119-1 ili odg., density 1119, 100ml            92,056.00      

   Партија 99     Ficoll-Histopaque SIGMA 1077-1 ili odg., density 1077, 100ml      9,108.00      

Партија 100     Agarosa,for routine analysis of nucleic acids by gel electrophoresis, molecular biology grade, 500gr  50,000.00      

Партија 101     Borna  kiselina, H3BO3, 1 kg 2,295.00      

Партија 102     Hrom-sumporna kiselina u staklenoj ambalaži 10,000.00      

Партија 103     Metanol, high grade, purity: ≥ 99,9 %, aceton free, ACS,ISO,Reag. Ph Eur, Merck ili odg, 2.5L 28,060.00      

Партија 104     Sirćetna kiselina (glacijalna) 100%, assay (alkalimetric): ≥ 99.8 %, Merck ili odg., 2.5L 9,125.00      

Партија 105     Magnezijum-hlorid, 250 gr 2,106.00      

Партија 106    Amonijum acetat, 250 gr 2,190.00      

Партија 107     Izopropil alkohol 761.00      
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Партија 108     Bakar (II) sulfat-5-hidrat, 500 gr 4,122.00      

Партија 109    Traka za sterilizaciju u autoklavu, rolna , plava  520.00      

Партија 110     Parafilm,4 IN x 125 FT. rol. 2,115.00      

Партија 111     Ksilol (Xylene), ACS,ISO,Reag.Ph Eur, assay: ≥ 99.8 %, 1lit, Merck ili odg. 6,215.00      

Партија 112     Trisma base,Primary standard and bufer,>99,9%titration, crystaline, 1 kg 5,212.00      

Партија 113     Kvantitativni filter papir,580 x 580 mm, 1602N,250 listova 7,000.00      

Партија 114     Plastične kutije za čuvanje mikroskopskih pločica, 100 rm 4,750.00      

Партија 115     Proteinasa K, BioUltra, for molecular biology,≥ 30 units/mg protein, lyophilized powder, 1 gr 151,140.00      

Партија 116     Stalak za epruvete, plastični, 24 radna mesta 1,756.00      

Партија 117     Stalak za epruvete, plastični,48 radnih mesta 9,200.00      

Партија 118     Plastične kadice za elektroforezu,Sub-Cell GT, Gel tray, UV transparent, 15 x 10 cm, BIO-RAD 439.00      

Партија 119     Buuffer solution, ph 4,0,   1 lit, Sigma ili odg 976.00      

Партија 120     Buffer solution , ph 7,0, 1 lit, sigma ili odg 976.00      

Партија 121      Buffer solution, ph 10,0, 1 lit, Sigma ili odg 1,374.00      

Партија 122      1,3-Butadiene diepoxide,1 gr, Sigma ili odg.  3,750.00      

Партија 123      Pipeta 0,5-10μl sa 4 cifre na displeju Eppendorf ili odg. 84.600.00      

Партија 124      Pipeta 2-20μl sa 4 cifre na displeju Eppendorf ili odg. 56,400.00      

Партија 125      Pipeta 10-100 μl sa 4 cifre na displeju Eppendorf ili odg. 84.600.00      

Партија 126      Pipeta 20-200 μl sa 4 cifre na displeju Eppendorf ili odg. 56,400.00      

 

 

 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма: партије 127- 239 

 Nastavci za automatsku pipetu Ependorf ili odg.   

Партија 127 Nastavci za automatsku pipetu od 50-

1000 µl, 71 mm 

   3,800.00      

Партија 128 Nastavci za automatsku pipetu od 20-200 

µl, 53 mm 

   1,900.00      
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Партија 129 Nastavci za automatsku pipetu od 20-300 

µl, 55 mm 

   52,250.00      

Партија 130 Nastavci za automatsku pipetu od 0.1-10 

µl, 34 mm 

   17,760.00      

Партија 131 Nastavci za automatsku pipetu od 1000-

5000 µl 

   42,560.00      

 Potrošni materijal Ependorf ili odg.    

Партија 132 Mikro tube bezbojne od 2 ml    7,250.00      

Партија 133 Mikro tube u boji od 2 ml    18,500.00      

Партија 134 Epruveta PVC sa zapušačem 16/100 13 

ml 

   40,000.00      

 Potrošni materijal:     

Партија 135 Stalak za epruvete od klirita sa 24 mesta, 

prečnik 18 mm 

   3,600.00      

Партија 136 Rezervoar 10 ml za reagense koji se 

pipetiraju multikanalnom   automatskom 

pipetom 

   2,200.00      

 Automatske pipete Ependorf ili odg.    

Партија 137 Elektronska multikanalna automatska 

pipeta 20-300 µl  sa 8 kanala 

   67,300.00      

Партија 138 Elektronska multikanalna automatska 

pipeta 20-300 µl  sa 12 kanala 

   76,500.00      

Партија 139 Automatska pipeta 200-1000 μl    28,200.00      

Партија 140 Automatska pipeta 20-200 μl    56,400.00      

Партија 141 Potrošni materijal za gasnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom Agilent ili odg.                                                                  

77,508.70 

 Filteri , filter papiri i papir za hromatografiju Whatman ili odg.  

Партија 142 Filteri najlonski za špric 0.2 µm, 13 mm    4,600.00      
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Партија 143 Papir za hromatografiju   460 x 570 mm 

Whatman1, a 100 kom 

   66,000.00      

Партија 144 Filter papir  580x580 mm,a 100 kom    47,502.00      

Партија 145 Whatman filter papir Ø 110 mm    2,800.00      

 Lab. staklo Shott Duran ili odg.     

Партија 146 Staklena pipeta graduisana 1 ml    1,664.00      

Партија 147 Staklena pipeta graduisana 2 ml    1,664.00      

Партија 148 Staklena pipeta graduisana 5 ml    1,976.00      

Партија 149 Staklena pipeta graduisana 10  ml    2,236.00      

Партија 150 Staklena pipeta graduisana 20 ml    3,744.00      

Партија 151 Staklena čaša 25 ml    1,812.20      

Партија 152 Staklena čaša 50 ml    906.10      

Партија 153 Staklena čaša 100 ml    773.50      

Партија 154 Staklena čaša 250 ml    629.85      

Партија 155 Staklena čaša 600 ml    961.35      

Партија 156 Staklena čaša 1000 ml    1,120.47      

Партија 157 Normalni sud 5 ml    4,110.60      

Партија 158 Normalni sud 10 ml    4,729.40      

Партија 159 Normalni sud 50 ml    1,701.70      

Партија 160 Normalni sud 200 ml    2,995.20      

Партија 161 Graduisana menzura 25 ml    1,801.15      

Партија 162 Graduisana menzura 50 ml    1,867.45      

Партија 163 Graduisana menzura 100 ml    2,221.05      

Партија 164 Graduisana menzura 250 ml    3,701.75      

Партија 165 Graduisana menzura 500 ml    4,101.76      

Партија 166 Graduisana menzura 1000 ml    5,297.37      

Партија 167 Stakleni levak Ø mm 45-55    6,240.00      
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Партија 168 Graduisani erlenmajer 10 ml    2,800.00      

Партија 169 Graduisani erlenmajer 25 ml    10,206.00      

Партија 170 Graduisani erlenmajer 50 ml    994.50      

Партија 171 Graduisani erlenmajer 250 ml    2,519.40      

Партија 172 Staklena kada za tankoslojnu 

hromatografiju dimenzija 20x20 cm 

   1,800.00      

Партија 173 Staklena petri šolja 200x30 mm    4,123.10      

Партија 174 Staklena petri šolja 100x20 mm    1,342.60      

Партија 175 Staklena petri šolja 150x25 mm    1,982.50      

Партија 176 Staklena petri šolja 60x15 mm    344.75      

Партија 177 Reagens boce svetle zapremine 100 ml    1,568.70      

Партија 178 Reagens boce tamne zapremine 100 ml    2,646.85      

Партија 179 Reagens boce tamne zapremine 250 ml    3,591.00      

Партија 180 Reagens boce svetle zapremine 250 ml    1,757.70      

 Himedia ili odg.     

Партија 181 Kese za autoklavisanje kontaminirajućeg 

otpada 300x500 mm 

   3,514.00      

 InoLab ili odg.     

Партија 182 Staklena elektroda za pH metar    52,000.00      

Партија 183 Potrošni materijal za aminoanalizator Biochrom 30AA  1,671,450.00      

 Potrošni materijal za Genio S Interlab sistem    

Партија 184 SAE308N dve elektrode za migracionu 

kadicu  

   39,000.00      

 Merck ili odg.     

Партија 185 Prskalica za tankoslojnu hromatografiju 

sa punjačem 

   98,328.00      

 Tečne i čvrste hemikalije Merck ili odg.    

Партија 186 Metanol HPLC grade    2,439.00      
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Партија 187 Etanol HPLC grade    30,800.00      

Партија 188 Izopropanol HPLC grade    4,440.00      

Партија 189 n-butanol     30,870.00      

Партија 190 Ugljen-tetra-hlorid    600.00      

Партија 191 Bis (trimetilsilil) trifluoroacetamid    11,340.00      

Партија 192 Aceton    4,830.00      

Партија 193 Glacijalna sirćetna kiselina    6,094.00      

Партија 194 Hlorovodonična kiselina    735.00      

Партија 195 Fosforna kiselina     1,835.00      

Партија 196 Azotna kiselina    1,196.00      

Партија 197 Difenilamin    6,120.00      

Партија 198 Dinatrijumhidrogenfosfat    710.00      

Партија 199 Natrijumdihidrogenfosfat    4,190.00      

Партија 200 Ninhidrin    7,750.00      

Партија 201 p-nitroanilin    3,430.00      

Партија 202 Natrijumnitroprusid    7,751.00      

Партија 203 1-nitrozo-2-naftol    4,925.00      

Партија 204 Izatin    5,240.00      

Партија 205 N-cetil-N,N,N,-trimetil-amonijum 

bromid(cetavlon) 

   3,903.00      

Партија 206 2,4-dinitrofenilhidrazin    9,680.00      

Партија 207 Antron    8,210.00      

Партија 208 Bromkrezol zelono    19,025.00      

    Партија 209 Gvožđe (III) hlorid heksahidrat    2,750.00      

Партија 210 TLC ploče silica gel 60 G 10x10 cm 

100HPTLC 

   26,504.00      

Партија 211 TLC ploče silica gel 60 G 20x10 cm 

50HPTLC 

   27,216.00      

Партија 212 pH trake 0-14    4,907.00      
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Партија 213 Ureaza 1000U/ml EC3.5.1.5    11,880.00      

Партија 214 Kalcijum (II) hlorid    2,000.00      

 Tečne i čvrste hemikalije Sigma ili ekvival.    

Партија 215 Standardna smeša baznih aminokiselina 

(fiziološka) 

   10,786.00      

Партија 216 Standardna smeša kiselih i neutralnih 

aminokiselina(fiziološka) 

   19,976.00      

Партија 217 Perhlorna kiselina ACS, 70 %    2,430.00      

Партија 218 L-laktat dehidrogenaza iz srca govečeta 

aktivnost 1000 U/ml 

   54,612.00      

Партија 219 Glicinski pufer 0,6 M pH 9,2    13,622.00      

Партија 220 β-nikotinamid adenin dinukleotid 

(βNAD) 

   117,255.00      

Партија 221 β-nikotinamid adenin dinukleotid 

redukovana dinatrijumova so (βNADH) 

   340,850.00      

Партија 222 Trizma 1,5 M bazni rastvor pufera    13,600.00      

Партија 223 Piruvat natrijumova so, 10 mg    3,760.00      

Партија 224 L-tirozin    3,957.00      

Партија 225 Maltotriose    29,984.00      

Партија 226 Orcinol monohidrat    14,475.00      

Партија 227 Rezorcinol    3,736.00      

Партија 228 Test trake za urin sa 11 parametara     6,195.00      

Партија 229 Hromsumporna kiselina, ambalaza    17,199.00      

 Testovi Biochrom ili ekvival.     

Партија 230 EZ NIN reagens kit    1,025,000.00      

Партија 231 Ultra physiological fluid chemical kit    198,000.00      

 Testovi Interlab ili odg.     

Партија 232 Kit za alkalne hemoglobine    27,285.00      
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Партија 233 Kontrola za alkalne hemoglobine 

SCE127E 

   10,280.00      

Партија 234 ELISA testovi DRG diagnostics ili odg.   3,288,672.00      

 ELISA testovi LDN, IBL ili odg.    

Партија 235 Kit za određivanje 25-OH  Vitamin D 

ELISA 

   655,200.00      

Партија 236 Kit za određivanje neopterina    48,288.00      

Партија 237 Kit za određivanje biopterina    11,424.00      

 Testovi Biorad ili odg.     

Партија 238 ELISA test za određivanje ukupne 

galaktoze iz kapilarne krvi sa filter 

papira 

   48,288.00      

Партија 239      

239/1 Kit za hemoglobin A2 Biosystem ili 

ekvival. 

   45,000.00      

239/2 Kontrole za hemoglobin A2 Biosystem 

ili ekvival. 

   50,000.00      

  Ukupno za partiju 239:    95,000.00      

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

 

Непридржавање упутстава и недостављање  свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење 

понуде која не одговора захтевима из конкурсне документације  као резултат може имати одбијање његове понуде као неприхватљиве или 

неодговарајуће 

 

ЗАХТЕВИ наручиоца у погледу доставе доказа и података на основу којих се може утврдити / оценити да ли добро које се нуди одговара 

захтевима из конкурсне документације наручиоца 

Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која  нуди  достави  каталог произвођача , са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и 

из кога наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. 

Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача 

добара које садржи  техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. 

Уколико се  испуњеност свих  захтева  наручиоца у смислу техничких  карактеристика не може утврдити  из садржине каталога или других 

штампаних издања произвођача  понуђач може доставити  изјаву ПРОИЗВОЂАЧА оверену потписом  којим се потврђује постојање тражене 

карактеристике. 

Напомена:  

Понуђачи који достављају и изјаву по наводима из конкурсне документације  обавезни су да доставе и каталоге, изводе из упутства или друга 

штампана издања издата од стране проивођача. Изјавом могу доказати техничке карактеристике које нису наведене у каталогу, изводу из упутства  

или другим штампаним издањима поизвођача a не све тражене карактеристике. 

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача садржи податке о понуђеним 

добрима, која нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће такву понуду одбити  као неодговарајућу. 

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога, или другом штампаном издању, поред  понуђеног производа, упише редни број партије и 

ставке, која је предмет понуде и на коју се односи достављени документ. 

У случају да понуђач  не достави документе на основу којих се могу проверити све тражене карактеристике понуђених производа понуда 

ће бити одбијена. 
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Захтеви наручиоца у погледу узорака: 

 

Потребно је доставити узорке уз понуду,  за: 

- Одељење за трансфузију крви: За партије 5, и 6, најкасније до истека рока за предају понуда, за производе који нису били коришћени у 

Одељењу за трансфузију крви у протекле 2 године.  За партије 10-17 обавезно је достављање узорака. 

- Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма: За партије 127-131,132-134, 137-140,141,142,143,145,230-

231,232,233,234,235-237,238,239 најкасније до истека рока за предају понуда, за производе који нису били коришћени у Лабораторији 

за испитивање урођених поремећаја метаболизма у протекле 2 године.  

 

- Лабораторију за медицинску генетику: За партије 22 (1 бочица), 23 (1 бочица), 30 (5 комада), 34-40 (по 5 комада), 46 (1 кутија или 50 

комада), 85 (10 узорака), 103 (1 литар), 104 (1 литар), 123-125 (пo 1 комад). 

 Узорке доставити најкасније до истека рока за предају понуда. 

 

 

 Наручилац  задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за понуђене производе у случају да комисија за 

јавну набавку закључи да је то потребно, рок за накнадну доставу је 24 сата од пријема захтева наручиоца  који ће бити упућен електронском 

поштом или факсом. 

       Достављени узорци морају да буду нови, неупотребљавани, нерестерилисани и искључиво у оригиналном паковању произвођача. 

       Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач уз своју понуду доставио узорке који нису у складу са захтевом из конкурсне документације,  

       његова понуда ће бити одбијена. 

       Сваки достављени узорак треба да буде  обележен редним бројем партије и ставке за коју се исти односи.  

 

 

o Уз понуду  ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у Регистар 

медицинских средства који се води код АЛИМС уколико понуђена добра подлежу регистрацији у АЛИМС-у. 

 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА  ПО  ЛАБОРАТОРИЈАМА  

 Одeљење за трансфузију крви:  

За партијe 5 и 6  - квалитет серума (EU Direktiva 98/79/EC; изглед, реактивност, специфичност, јачина – авидитет) мора да задовољава 

стандарде које захтева Савет Европе за реагенсе за крвне групе и антикоагуланте и антиглобулинске реагенсе (Европски споразум о размени 

реагенаса за крвне, серија Европских повеља број 39). Доставити Изјаву произвођача као доказ. 
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 Лабораторију за медицинску генетику 

 

 

Sve hemikalije su minimum pro analysi ili vece cistoce  

Neophodno je dostaviti uzorke za sledeće partije : 22 (1 bocica), 23 (1 bocica), 30 (5 komada), 34-40 (po 5 komada), 46 (1 kutija ili 50 komada), 85 

(10 uzoraka), 103 (1 litar), 104 (1 litar), 123-125 (po 1 komad  na uvid) 

partija naziv proizvoda 
kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta 

 

22  

Enzim 0,25%  TRYPSIN 

EDTA, 1x, 100 ml Gibco ili 

odg. 

 

Testiraće se: brzina i uspešnost razdvajanja i „skidanja“ ćelija u kulturi in vitro. 

Odgovarajuća ponuda: brzo razdvajanje ćelija i „skidanje“ najmanje  90% ćelija u istom trenutku. 

Neodgovarajuća ponuda: sporo i neujednačeno „skidanje“ ćelija u kulturi in vitro. 

 

23  

Enzim 0,25% TRYPSIN 100 

ml, 1x, Gibco ili odg. 

 

Testiraće se: brzina dobijanja i kvalitet dobijenih traka na hromozomima GTG tehnikom. 

Odgovarajuća ponuda: brzo dobijanje traka iz jednog do dva pokušaja, dobar kvalitet traka za 

analizu hromozoma.  

Neodgovarajuća ponuda: sporo dobijanje traka nakon više pokušaja, loš kvalitet traka za analizu 

hromozoma. 

 

30  

Standard TC, 12,5 cm2, plug-

seal,total volume 25 ml, 

fiksirano dno, Becton 

Dickinson ili odg. 

 

Ocenjivaće se: kvalitet i obrada plastike,  kvalitet zatvaranja čepova i lakoća manipulacije prilikom 

rutinskih procedura u kultivaciji amniocita, lepljenje ćelija za plastiku. 

Odgovarajuća ponuda: plastika je kvalitetna i dobro obrađena i sudovi nisu napukli niti pucaju 

prilikom manupulacije. Zapušač treba dobro da dihtuje, ali da se skida i zatvara bez napora. Procenat 

zalepljenih ćelija nakon „sađenja“ je zadovoljavajući. 

Neodgovarajuća ponuda: lošija obrada plastike, pucanje sudova u toku rada, loše dihtovanje 

zapušača, Procenat zalepljenih ćelija nakon „sađenja“ nije zadovoljavajući. 
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34  

PCR tubes (0,2ml) 
 

Ocenjivaće se: kvalitet i obrada plastike, kvalitet zatvaranja tubica. 

 Odgovarajuća ponuda: plastika je kvalitetna i dobro obrađena, zatvarači dobro dihtuju, lako se 

zatvaraju i otvaraju rukom, ali se ne otvaraju samostalno na visokim temperaturama (u PCR aparatu); 

ne pucaju prilikom manipulacije. 

Neodgovarajuća ponuda: zatvarači se ne zatvaraju dobro, suviše lako ili suviše teško se otvaraju 

rukom, samostalno se otvaraju na visokim temperaturama (u PCR aparatu); pucaju prilikom 

manipulacije. 

 

35,36  

Microcentrifuge tube with 

hinged cap 

 

Ocenjivaće se: kvalitet i obrada plastike, kvalitet zatvaranja tubica. 

 Odgovarajuća ponuda: plastika je kvalitetna i dobro obrađena, zatvarači dobro dihtuju, lako se 

zatvaraju i otvaraju rukom, ali se ne otvaraju samostalno na visokim temperaturama (u PCR aparatu); 

ne pucaju prilikom manipulacije. 

Neodgovarajuća ponuda: zatvarači se ne zatvaraju dobro, suviše lako ili suviše teško se otvaraju 

rukom, samostalno se otvaraju na visokim temperaturama (u PCR aparatu); pucaju prilikom 

manipulacije. 

 

37-40  

Nastavci za automatsku pipetu 
 

Ocenjivaće se: kvalitet i obrada plastike,  pasovanje nastavaka na postojeće pipete u laboratoriji. 

Odgovarajuća ponuda: plastika je kvalitetna i dobro obrađena, nema zadržavanja kapljica pipetirane 

tečnosti sa spoljne strane nastavka, nastavci  pasuju adekvatno na postojeće pipete u laboratoriji. 

Neodgovarajuća ponuda: zadržavanje kapljica pipetirane tečnosti sa spoljne strane nastavka; 

nastavak ne pasuje adekvatno na postojeće pipete u laboratoriji. 

 

46  

Predmetna stakla 

brusena,"Menzel" ili 

odg.,76x26mm,50 kom. 

 

Ocenjivaće se: kvalitet stakla; prisustvo masnoća na staklu; izdržljivost na visokim temperaturama. 

Odgovarajuća ponuda: bez masnoće (pločice nisu slepljene u pakovanju), ćelije u fiksativu se 

ravnomerno razlivaju nakon nakapavanja na pločicu; pločice ne pucaju u toku iskuvavanja. 

Neodgovarajuća ponuda: masne pločice (slepljene u pakovanju), ćelije u fiksativu se neravnomerno 

razlivaju nakon nakapavanja na pločicu; pločice  pucaju u toku iskuvavanja. 

 

85   
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Genomic DNA extraction kit, 

sa kolonama, željeni prinos 

DNK 3-10μg,mora biti 

reproducibilan, 250 uzoraka 

Ocenjivaće se: prinos DNK (koncentracija);  ujednačenost prinosa odnosno koncentracija DNK iz 

više uzoraka različitog  biološkog materijala (krv, AF). 

Odgovarajuća ponuda: koncentracija DNK između 3-10 μg; dobijanje koncentracije željenog opsega 

iz više različitih uzoraka biološkog materijala.   

Neodgovarajuća ponuda: koncentracija DNK van opisanog opsega; variranje u koncentracijama 

DNK iz različitih uzoraka biološkog materijala. 

 

103  

Metanol, high grade, purity: ≥ 

99,9 %, aceton free, 

ACS,ISO,Reag. Ph Eur, Merck 

ili odg, 2.5L 

 

 

Testiraće se: uticaj na kvalitet  hromozoma nakon fiksacije (raširenost mitoza, prijemčivost za tripsin 

i giemsu). 

Odgovarajuća ponuda: fiksirane i raširene mitoze na kojima je moguće uraditi citogenetičku analizu.  

Neodgovarajuća ponuda: nefiksirane i neraširene mitoze na kojima nije moguće uraditi 

zadovoljavajuću citogenetičku analizu. 

 

104  

Sirćetna kiselina (glacijalna) 

100%, assay (alkalimetric): ≥ 

99.8 %, Merck ili odg., 2.5L 

 

Testiraće se: uticaj  na kvalitet  hromozoma nakon fiksacije (raširenost mitoza, prijemčivost za tripsin 

i giemsu). 

Odgovarajuća ponuda: fiksirane i raširene mitoze na kojima je moguće uraditi citogenetičku analizu.  

Neodgovarajuća ponuda: nefiksirane i neraširene mitoze na kojima nije moguće uraditi 

zadovoljavajuću citogenetičku analizu. 

 

123-125  

Pipete sa 4 cifre na displeju 

Eppendorf ili odg. 

 

Ocenjivaće se: lakoća rukovanja; mogućnost očitavanja zapremine na 1 ili 2 decimale (u zavisnosti od 

veličine odnosno zapremine  pipete). 

Odgovarajuća ponuda: lako rukovanje, mogućnost očitavanja zapremine na 1 ili 2 decimale (u 

zavisnosti od veličine odnosno zapremine  pipete), postojanje 4 cifre na displeju pipete. 

Neodgovarajuća ponuda: nemogućnost očitavanja zapremine na 1 ili 2 decimale (u zavisnosti od 

veličine odnosno zapremine pipete), nepostojanje 4 cifre na displeju pipete. 
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 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма 

Partija Naziv proizvoda Kriterijumi za ocenjivanje 

127-131 Nastavci za automatsku pipetu Ocenjivaće se kvalitet (obrada) plastike kao i da li je tip nastavka adekvatan 

(kompatibilan) za postojece pipete čime se sprečava curenje tečnosti iz 

nastavka.  

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

132-134 Potrošni materijal Ocenjivaće se kvalitet (obrada) plastike, kvalitet zatvaranja i otvaranja 

epruveta i mikrotuba.  

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

137-140 Automatske pipete Testiraće se kvalitet. Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj 

automatske pipete zadovoljavaju sledeće kriterijume: 

-visoka otpornost na toplotu,kiseline, baze, organske rastvarače 

-što brže podešavanje željene zapremine 

-kontrolno dugme zahteva minimalnu silu pri pipetiranju 

- dugme za izbacivanje nastavka zahteva minimalnu silu  

-zapremina na displeju sadrži 4 cifre 

-garancija 3 godine 

-ovlašćeni servis 

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

141 Potrošni materijal za gasnu hromatografiju sa masenom 

spektrometrijom 

Ocenjivaće se kvalitet prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji. Neophodno 

je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen u 

Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u protekle 

2 godine.  

142 Filteri najlonski za špric 0,2 µm, 13 mm Ocenjivaće se kvalitet. Odgovarajućom biće ocenjena ponude koje 

zadovoljavaju sledeće kriterijume:  

- odgovarajuće dimenzije 

-odgovarajući sastav filtera 
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-odgovarajuća efikasnost filtracije (što manji gubitak uzorka koji se filtrira) 

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

143 Papir za hromatografiju Whatman 1 ili odgovarajući.  

460 x 570 mm 

Ocenjivaće se kvalitet. Odgovarajućom biće ocenjena ponude koje 

zadovoljavaju sledeće kriterijume:  

- brzo odvajanje sa odličnom rezolucijom jedinjenja različite polarnosti 

- otpornost na agresivne reagense 

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

145 Whatman filter papir Ø 110 mm Ocenjivaće se kvalitet. Odgovarajućom biće ocenjena ponude koje 

zadovoljavaju sledeće kriterijume:  

-kvantitativni filter papir 

-gustina 44 

- odgovarajući prečnik Ѳ 110 mm.  

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

146-180 Laboratorijsko staklo Ocenjivaće se kvalitet-borsilikatno staklo klasa A po specifikaciji iz kataloga 

 

181 Kese za autoklavisanje 300 x 500 mm Dimenzije moraju da budu identične ili vrlo približne zahtevanima, po datoj 

specifikaciji iz kataloga. 

182 Staklena elektroda za pH metar Staklena elektroda mora biti kompatibilna za WTW InoLAB pHmetar 730; 

opseg merenja pH 0-14, opseg temperature  

0-100 C°, membranski oblik konusni, dijafragma platinska, materijal staklo, 

dužina 120 mm, prečnik 12 mm, dve konekcije sa pH metrom, elektrolit tečni 

3M KCl, temperaturni senzor da, NTC 30 KΩ, po specifikaciji iz kataloga. 

183 Potrošni material za aminoanalizator Biochrom 30 AA Ocenjivaće se da li je odgovarajuća ponuda po specifikaciji proizvodjača ili 

kataloga. 

184 Potrošni material za Genio S Interlab sistem Ocenjivaće se da li je odgovarajuća ponuda po specifikaciji proizvodjača ili 

kataloga. 

185 Prskalica za tankoslojnu hromatografiju sa punjačem Prskalica mora imati punjač za bateriju, bateriju I rezervoar za reagens. 
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Ocenjivaće se da li je odgovarajuća ponuda po specifikaciji proizvodjača ili 

kataloga. 

186-214 Tečne I čvrste hemikalije Merck ili odg. Ocenjivaće se da li je odgovarajuća ponuda po specifikaciji proizvodjača ili 

kataloga, odnosno ocenjivaće se kvalitet tečnih i čvrstih hemikalija na osnovu 

priložene tehničke dokumentacije. Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u 

kojoj su ponuđene hemikalije kvaliteta pure ili extrapure. Hemikalije koje ne 

zadovoljavaju stepen čistoće biće odbijene kao neodgovarajuca ponuda. 

215-227 Tečne I čvrste hemikalije Sigma Aldrich ili odg. Ocenjivaće se da li je odgovarajuća ponuda po specifikaciji proizvodjača ili 

kataloga, odnosno, ocenjivaće se kvalitet tečnih i čvrstih hemikalija na 

osnovu priložene tehničke dokumentacije. Odgovarajućom biće ocenjena 

 ponuda u kojoj su ponuđene hemikalije kvaliteta pure ili extrapure. 

Hemikalije koje ne zadovoljavaju stepen čistoće biće odbijene kao 

neodgovarajuca ponuda. 

230-231 Testovi Biochrom. Ili odg. Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj ponuđeni kitovi zadovoljavaju 

analitičku senzitivnost, preciznost i ponovljivost pri testiranju 

standardizovanih uzoraka.  

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod  nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

232-233 Testovi Interlab ili odg. (alkalni hemoglobin) Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj ponuđeni kitovi zadovoljavaju 

analitičku senzitivnost, preciznost i ponovljivost pri testiranju 

standardizovanih uzoraka.  

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod  nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

234 ELISA testovi DRG diagnostics ili odg. Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj ponuđeni kitovi zadovoljavaju 

analitičku senzitivnost, preciznost i ponovljivost pri testiranju 

standardizovanih uzoraka (kvantitativni testovi).  

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod  nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

235-237 ELISA testovi LDN, IBL ili odg. Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj ponuđeni kitovi zadovoljavaju 

analitičku senzitivnost, preciznost i ponovljivost pri testiranju 
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standardizovanih uzoraka (kvantitativni testovi). 

 Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod  nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

238 Test Biorad ili odg. Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj ponuđeni kitovi zadovoljavaju 

analitičku senzitivnost, preciznost i ponovljivost pri testiranju 

standardizovanih uzoraka (kvantitativni testovi). 

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

239/1 Kit za određivanje HbA2 Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj ponuđeni testovi zadovoljavaju 

analitičku senzitivnost, preciznost i ponovljivost pri testiranju 

standardizovanih pozitivnih i negativnih kontrolnih uzoraka. 

Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod  nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

239/2 Patološka kontrola za HbA2 Neophodno je dostaviti uzorke  ukoliko ponuđeni proizvod  nije korišćen 

u Laboratoriji za ispitivanje urođenih poremećaja metabolizma u 

protekle 2 godine.  

 

 

НАПОМЕНА: Због великог броја партија у предметном поступку јавне набавке, а ради ефикаснијег и бржег уноса података у Записник о јавном 

отварању понуда, наручилац обавештава понуђаче да унесу захтеване податке- цене у табеле. Попуњене табеле, понуђачи треба да сниме на CD-у и 

доставе у коверти уз понуду. Наручилац неће одбити понуде понуђача који у оквиру својих понуда не доставе податке на CD-у али ће понуђачи 

бити у обавези да у року од једног дана од дана отварања понуда доставе CD са наведеним подацима уколико пропусте да их доставе уз понуду.  

Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне 

документације. 

Ексел табела ће бити објављена на сајту Наручиоца, у оквиру ЈН 44/2014. 

Рок плаћања: минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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Рок испоруке добара: 

Одељење за трансфузију крви: до 7 дана од дана поруџбине овлашћеног лица наручиоца (за партије1-20) 

Лабораторија за медицинску генетику: до 15 дана од дана поруџбине овлашћеног лица наручиоца (за партије  21-126) 

Лабораторија за испитивање урођених поремећаја метаболизма: до 30 дана од дана поруџбине овлашћеног лица наручиоца (за партије 127-239) 

 

Рок важења понуде: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) / 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом, 

 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као  и да  му није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време  подношењa понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне  услове за учешће у поступку јавне 

набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

          7) Додатни услови:  

 

А) Поседовање оптималног складиштења (хладне собе) и дистрибуције (возило са хладном комором). 

- Лабораторијa за медицинску генетику: За партије 21, 22, 23, 25, 26, 28, 59-84, 86, 90.  

- Одeљење за трансфузију крви: 1,2,3,5,6,7 

Доказ: Изјава  - оверена печатом и потписом одговорног лица, да понуђач поседује трађене услове са детаљним описом и техничким 

карактеристикама опреме која је потребна да би се обезбедили захтевани услови складиштења и дистрибуције. 

 

Б) Одeљење за трансфузију крви:  

 Декларација о конформитету (СЕ знак), за партије 5 и 6.  
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1.2.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до         4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

1.3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

Изабрани понуђачи ће бити обавезни да у писаној форми доставе изјаве о свим одступањима од уговорених обавеза и навода  ако  настану у току 

трајања Уговора да би надлежна служба Института могла благовремено да предузме потребне законске мере и спречи застој и неправилности у 

снабдевању. 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

3) / 
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

              Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Решење Министарства здравља. 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности / Министарство здравља/ која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је прописана, коју понуђач доставља у виду неоверене копије : Решење 

Министарства здравља за обављање делатности. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

     7) Додатни услови:  

А) Поседовање оптималног складиштења (хладне собе) и дистрибуције (возило са хладном комором). 

- Лабораторијa за медицинску генетику: За партије 21, 22, 23, 25, 26, 28, 59-84, 86, 90.  

- Одeљење за трансфузију крви: 1,2,3,5,6,7 

Доказ: Изјава  - оверена печатом и потписом одговорног лица, да понуђач поседује трађене услове са детаљним описом и техничким 

карактеристикама опреме која је потребна да би се обезбедили захтевани услови складиштења и дистрибуције. 

 

Б) Одeљење за трансфузију крви:  

 Декларација о конформитету (СЕ знак), за партије 5 и 6.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

У случају да наручилац то затражи а понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4) Понуђач је 

дужан да достави Решење/Потврду о упису у регистар понуђача Агенције за привредне регистре, или интернет страницу Агенције за привредне 

регистре, где су подаци јавно доступни. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском 

облику. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 

под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 

Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, 

мора бити сачињена на српском језику. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику. Понуђачи су  

у обавези да доставе  тачан превод релевантних пасуса  на српски  језик уколико то наручилац  буде захтевао у току стручне оцене понуда у року од 

два дана од захтева. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди.Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја 

Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара Лабораторијски материјал за:  

 Одељење за трансфузију крви 

 Лабораторију за медицинску генетику 

 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма -  ЈН бр. 44/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2015 .г. до 8:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и 

датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Отварање понуда обавиће се 18.12. 2015у 10 h. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 

понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

3.ПАРТИЈЕ 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, 

односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6 – 8,  са назнаком: „Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  

Лабораторијски материјала за:  

 Одељење за трансфузију крви 

 Лабораторију за медицинску генетику 

 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма-  ЈН бр. 44/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на 

број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 

2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 

законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара: 

Одељење за трансфузију крви: до 7 дана од дана поруџбине овлашћеног лица наручиоца (за партије1-20) 

Лабораторија за медицинску генетику: до 15 дана од дана поруџбине овлашћеног лица наручиоца (за партије  21-126) 

Лабораторија за испитивање урођених поремећаја метаболизма: до 30 дана од дана поруџбине овлашћеног лица наручиоца (за партије 127-239) 

 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а. 

Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. Образац структуре цене је саставни део 

образца понуде. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да достави средстви финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: 

ПОНУЂАЧ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност 

прелази износ од 3.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци наручиоцу / купцу  достави финансијску гаранцију у виду 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% уговорене 

вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а     са роком важења:  

-  уколико се ради о Уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења Уговора,  

-  уколико се ради о Уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

-  Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.  
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ПОНУЂАЧ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 3.000.000,00 динара 

без обрачунатог ПДВ-а, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци  КУПЦУ/НАРУЧИОЦУ  достави финансијску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:  

- банкарске гаранције од стране банке, или  

- бланко соло менице, које мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем и фотокопијом картона депонованих 

потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).  

- НАРУЧИЛАЦ ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  

- у случају неизвршења уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени Уговором о јавној набавци,  

- у случају неоснованог једностраног раскида Уговора о јавној набавци од стране ПОНУЂАЧА/ПРОДАВЦА,  

- у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу довести до угрожавања рада НАРУЧИОЦА/КУПЦА и нанесе му штету или 

угрози живот и здравље пацијента на било који начин.  

ПОНУЂАЧИ  чија је уговорена вредност   20.000,00 дин без ПДВ-а или мање нису у обавези да доставe  средство фанансијског обезбеђења за  

добро   извршење посла 

 Уколико наручилац меницу као приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористи делимично по основу  накнаде 

штете у случају неиспуњења уговорених обавеза понуђача за једну  уговорену партију продавац је у обавези да достави још једну меницу 

као обезбеђење за добро извршење посла за остале уговорене партије. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику  путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др 

Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, или e-mail-oм: javne.nabavke@imd.org.rs или факсом на број.011/2609-86,  тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

 документације: за  Ј.Н. бр. 44/2015. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА – у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама 

Kритеријум  за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Под ценом се подразумева укупна вредност за сваку партију  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА 

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије као  најповољнија ће се бирати понуда у којој је понуђен 

дужи рок плаћања.  

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  



36 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као  и да  му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

подношењa понуде. 

 

 18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 

ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за  доделу 

уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.Захтев за заштиту права којим 

се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за  подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом 

поступку ако је примљен од стране  наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у  складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није  

отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а  након истека рока 

из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење  понуда.  Одредбе ст. 3. и 4. овог 

члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.  После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о 

закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет дана од дана објављивања одлуке на   Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о 

додели уговора на основу 

оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу  захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 

3. и 4. овог  члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 

права од стране истог подносиоца захтева, у том  захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 

знати приликом подношења  претходног захтева.Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана  150. овог закона.  Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, уплата се врши по упутству које је дала Републичка комисија за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, акоје се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати 

таксе“ или кликом на линк: Уплата таксе из Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи  120.000,00 динара..  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 166. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана  протека рока за подношење 

захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 

чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр 44/2015- Лабораторијски материјал за:  

 

 Одељење за трансфузију крви 

 Лабораторију за медицинску генетику 

 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма, за партије____________________________________________ 

 

         1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  
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2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

                                                                   М.П.                             Потпис овлашћеног лица 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    

који    ће    извршити подизвођач: 
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 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    

који    ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наве 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 
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Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број 

учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

5) Oбразац понуде и образац структуре цене   ;     ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   и финансијска понуда 

 Одељење за трансфузију крви – партије: 1-20 

 

 
Партија 1. Potrebe za hemostazu i trombofiliju za 

koagulometar BCS XP    

    

              

R.br. 

Kataloški 

broj 
Naziv Pakovanje 

Koli

čina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

    Potrošni materijal        

    

 

1/1 OVIP15 BCS Küvetten 9x14 kom 12   

    

 

1/2 OVIS31 Coagulation Cups 500 kom 1   

    

 

1/3 OQUB19 SCS Cleaner 6x5 ml 2   

    

 

1/4 B4234-25 

Dade® Owren's-

Veronal-Buffer 6x15 ml 2   

    

 

1/5 OWZC39 Waschlösung 10x15 ml 20   

    

 

1/6 OUHP49 Thromborel S 10x10ml 8   

    

 

1/7 B4218-20 Actin® FS 10x2 ml 21   

    

 

1/8 ORHO37 

Calcium Chlorid 

Lösung 0,025 mol/L 10x15 ml 8   

    

 

1/9 OWNA11 BC-Thrombin- 10x5 ml 14       
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Reagent  

1/10 OWZG23 Multifibren U 10x5 ml 12   

    

 

1/11 OPFH03 

INNOVANCE 

Antithrombin 6x5 ml 6   

    

 

1/12 OTXW17 

Faktor VIII  

Mangelplasma 8x1 ml 10   

    

 

1/13 OWSU11 

Berichrom Faktor 

XIII 3x5 ml 1   

    

 

1/14 OUCA17 

Berichrom 

Plasminogen 3x5 ml 1   

    

 

1/15 OPAB03 

von Willebrand 

Antigen (vWF Ag) 

Test 1 kit 1   

    

1/16 ORKE41 KPN 10x1 ml 17   

    

 

1/17 OUPZ17 KPP 10x1 ml 1   

    

 

1/18 291071 Ci-Trol® 2 10x1 ml 14   

    

 

1/19 OPCD03 

Berichrom® Heparin 

LMW Control 1 6x1 ml 1   

    

1/20 OPCA03 

Berichrom® Heparin 

LMW Calibrator 6x1 ml 1   

    

1/21 ORKL17 

Standard Human 

Plasma 10x1 ml 2   

    

 

1/22 OQVK11 Fibrinogen Standard 6x1 ml 3   

    

 

1/23 OPAT03 PT-Multikalibrator 6x1 ml 2   

    

 

    

Ukupno u za partiju 

1:       
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Партија 2. Potrebe za hemostazu i trombofiliju koagulometar Sysmex 1500  

    

R.br. 

Kataloški 

broj 
Naziv Pakovanje Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

2/1 OUHP49 Thromborel S 10x10 ml 4   

    

 

2/2 OWHM13 Test-Thrombin-Reagent 10x5 ml 8   

    

 

2/3 OPAT03 PT-Multikalibrator 6x1 ml 1   

    

 

2/4 904-0721-9 

Küvetten für Sysmex CA 

500/1500 3x1000 1   

    

2/5 974-0771-3 

Sample Plate für Sysmex 

CA 

50x50 

kom 1   

    

2/6 73-641 

Plasmagefäße (1,5 ml) für 

Sysmex CA 1000 kom 2   

    

2/7 964-0631-3 

CA-Clean I 

Reinigungslösung 50 ml 60   

    

2/8 964-0611-9 CA-Clean II Spüllösung 500 ml 2   

    

 

   Ukupno za partiju 2:       

    

 

 

 

Партија 3. Reagensi i potrošni materija za koagulometre ACL TOP I ACL 

7000   

    

R.b. 

stavk

e 

Naziv proizvoda 
Jedinica 

mere 

Količi

na 

Jedinična cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

3/1 

0009756900 Reference 

emulsion a 500ml kom 20   
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3/2 20006300 APTT SP-Liquid kom 14 

 

 

  

    

3/3 

0020002950 PT 

Recombiplastin2G 8 ml 360T kom 4   

    

¾ 

20300400 Liquid 

Anthitrombin kom 7 

 

 

  

    

3/5 0020008900 Antithrombin kom 4   

  

 

  

3/6 

0020012200 Def plasma 

faktor II kom 1 

 

 

  

    

3/7 

0020011500 Def plasma 

faktor V kom 1 

 

 

  

    

3/8 

8466250 Def plasma faktor 

VII kom 1 

 

 

  

    

3/9 

0020011800 Def plasma 

faktor VIII  kom 14 

 

 

  

    

3/10 

0020011900 Def plasma 

faktor IX  kom 5 

 

 

  

    

3/11 

0020010000 Def plazma 

faktor X kom 1 

 

 

  

    

3/12 

0020011300 Def plasma 

faktor XI kom 1 

 

 

  

    

3/13 

0020011200 Def plasma 

faktor XII  kom 1 
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3/14 0020300500 Protein C kom 1 

 

 

  

    

3/15 20301500 DRVVT SCREEN kom 1       

3/16 

20301600 DRVVT 

CONFIRM  kom 1 

 

  

    

3/17 0020008700 APCR-V kom 3 

 

 

  

    

3/18 06800000 Rotors-ACL kivete pak 3 

 

 

  

    

3/19 20007700 D-dimer HS kom 2 

 

 

  

    

3/20 0020008500 D-dimer latex kom 14 

 

 

  

    

3/21 

200047000 von Willebrand 

Activity kom 2   

    

3/22 

0020002300 factor von 

Willebrand kom 3   

    

3/23 09757600 Factor diluent kom 10 

 

 

  

    

3/24 

0020003700 Calibrationa 

plazma kom 4   

    

3/25 

005575100 CUP cašice 2 ml 

x 1000 pak 1 

 

 

  

    

3/26 

6799400 CUP cašice 4 ml x 

100 pak 1 
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3/27 

0020003210 Normal control 

Plazma kom 19 

 

  

    

3/28 

6799200 CUP cašice 0.5 x 

1000 

pakovan

je 1 

 

 

  

    

3/29 

0008007504 ACL Printer 

papir   (4 rolne) 

pakovan

je 4   

    

3/30 20012600 LA negative  kom 1 

 

 

  

    

3/31 20301100 Fibrinogen C kom 2 

 

 

  

    

3/32 

0029400100 Cuvettes ACL 

TOP 

pakovan

je 10   

    

3/33 

0020302400 Rinse solution 

ACL TOP kom 60   

    

3/34 

0009832700 Cleaning Agent 

ACL TOP kom 15   

    

3/35 

0009821700 Cleaning 

Solution kom 18 

 

 

  

    

 Ukupno za partiju 3:   
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Partija 4. Reagensi  za  imunohematološke  testove metodom u gelu, kartice  sa inkorporiranim antiserumima u gelu   

             

R.b. Naziv proizvoda 

Jedinica 

mere Količina 
Jedinična cena bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

4/1 

ABO - novorođenče               

ABO/Rh  

for newborns humani        

Id-n:50061                                

A-B-AB-D-ctl-AHG                                             

001018,  (60 x 12=720 

kartica) pak 1   

    

4/2 

ABO-novorođenče 

ABO/Rh for newborns  

ABO - novorođenče  

DVI +                                                          

A-B-AB-DVI+-ctl-

AHG                                             

001020(24 x 12=288 

kartica) pak 1   

    

4/3 

ABO za stariju decu - 

bolesnike                                       

DiaClon A-B-D (VI-)-

ctl-A1-B Id.n:50092 

monoklonalni                                                                    

001236,  (60 x 12=720 

kartica) pak 2   

    

4/4 

 DiaClon Rh 

subgrupe+K                                                 

DiaClon     C-c-E-e-K-

ctl                     

002127, (24x12=288)                                     pak 1   
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4/5 

Liss/Coombs                                                                  

DiaClon 6 x AHG 

tests Id.n: 50531 

004016-rabbit, (60 

x12=720) pak 3   

    

4/6 

Liss/Coombs                                                                  

DiaClon 6 x AHG 

tests 004016-rabbit, 

004017 (24 x12=288) pak 1   

    

4/7 

NaCl, enzyme test and 

cold agglutinins                                                                    

(6 testova/kartica) 

Id.n: 50520                

005016, (60 x12)= 720 

kartica                              pak 1   

    

4/8 

DC- Screening II                                   

IgG-C3d-ctl/IgG-C3d-

ctl  Id-n.:50560             

004831, (1 x12=12 

pacijenta) = 24 

pacijenata                                           pak 2   

    

4/9 

009280 Diluent 2, 

 500 ml   kom 9   

    

 

 

4/10 

009160 Diluent 1, 

 ( 2 x100 ml) pak 2   

    

 

 

4/11 

005650 ID CellStab 

 a 500 mL  kom 2   

    

 

 

4/12 004114 DiaPanel  kom 6   
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4/13 

009619 ID tips (1000 

kom) 4502081 pak 28   

    

4/14 DiaCidel REF 108230 kom 1   

    

 

 

4/15 

004310 DiaCell I-II-

III kom 6   

    

 

 

4/16 

003624 ID-DiaCell 

ABO pak 6   

    

 

 

 Ukupno za partiju 4:     

    

 

 

 

Партија  5. Reagensi za krvne grupe metodom u tečnoj sredini, krvno grupni 

sistemi ABO i Rh, AHG serumi   

    

R.b. 

stavke Naziv proizvoda 

Jedinica 

mere Količina 
Jedinična cena bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

5/1 

Anti-A 

monoklonski a 

10ml ml 250   

    

5/2 

Anti-B 

monoklonski a 

10ml ml 250   

    

5/3 Anti-A1 lektin  ml 5   

    

 

5/4 Anti-H lektin  ml 3   

    

 

5/5 

Anti-AB 

monoklonski a 

10ml ml 30   
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5/6 

Anti-D mix (IgG + 

IgM) monoklonal ml 510   

    

5/7 

Anti-D pojačane 

senzitivnosti ml 10   

    

5/8 Anti-D slani (IgM)                              ml 20  

 

 

    

5/9 Anti-C (humani)                                               ml 5   

    

 

5/10 Anti-c (humani)                                 ml 5   

    

 

5/11 Anti-E (humani)                                ml 5   

    

 

5/12 Anti-e (humani)                                                ml 5   

    

 

5/13 

Anti 

humanglobulin test 

reagens 

(polispecifični)                            ml 40   

    

5/14 

Anti –IgG 

(monospecifični) ml 5   

    

5/15 

Rastvor niskog 

jonskog napona 

LISS a 10 ml ml 5   

    

5/16 

22% albumin 

laboratorijski a 10 

ml ml 5   

    

 

Ukupno za partiju 

5:     

    

 

 

 

 



52 

 

 

Партија  6. Reagensi za retke krvno grupne sisteme metodom u tečnoj sredini  

    

R.b. Naziv proizvoda 

Jedinica 

mere Količina 
Jedinična cena bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

6/1 Anti-M                                             ml 2   

    

 

6/2 Anti-N                                              ml 2   

    

 

6/3 Anti-P1                                            ml 2   

    

 

 

Ukupno za partiju 

6:     

    

 

 

 

Партија  7. Reagensi za ROTEM- rotaciona 

trombelastografija    

    

 R.b. Naziv proizvoda 

Jedinica 

mere Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

 7/1 

ROTEM, Star-tem kat. br. 503-01, 

10x 10 testova kom 2   

    

 7/2 

ROTEM, In-tem kat. br. 503-02,   

10x 10 testova kom 1   

    

 7/3 

ROTEM, Hep-tem kat. br. 503-03, 

10x 5 testova kom 1   

    

 7/4 

ROTEM, Ap-tem kat. br. 503-04, 

10x 5 testova kom 1   

    

 7/5 

ROTEM, Ex-tem kat. br. 503-05, 

10x 10 testova kom 2   

    

 7/6 

ROTEM, Fib -tem kat. br. 503-06, 

10x 5 testova  kom 1   
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 7/7 

ROTEM, reakcione čašice (Cup & 

Pin pro) kat. br. 503-05, 10x 20 

kom  pak 1   

    

 7/8 

ROTEM, nastavci za pipetu kat. 

br. 503-05Biohit Optifit 

(1000kom)  pak 1   

    

  Ukupno  za partiju 7:     

   

 

 

 

 

Партија  8. Laboratorijsko staklo         

R.b. Naziv proizvoda 

Jed. 

mere Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

8/1 

Staklena graduisana menzura 500 

ml kom 2   

    

 

 

 Партија 9-17.  Potrošni material- laboratorijska plastika i ostalo        

R.b.partije Naziv proizvoda 

Jed. 

mere Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-

om 

Broj 

rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

9 Gumena propipeta kom 5   

    

 

10 

Nastavci za automatsku pipetu 1-200 μL 

Brand ili odgovarajući kom 3000   
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11 

Nastavci za automatsku pipetu 50-1000 

μL Ependorf, Brand ili odg. kom 20000   

    

12 

Plastične nesterilne epruvete, 11x70 

ART.88310-00 Kartell ili odg. kom 26000   

    

13 

Zapušači za plastične nesterine epruvete 

od 3 mL ø11-13 Kartell 88309-00 ili 

odg. kom 12000   

    

14 

Plastične nesterilne epruvete, 12x75, 

88307 Kartell ili odg. kom 6000   

    

15 

Zapušači za plastične nesterilne epruvete 

od 4 mL Kartell ili odg. kom 6000   

    

16 

Plastične nesterilne epruvete 16x100, 

cilindične, Kartell 88302 ili. odg.  kom 2500   

    

17 

Zapušači za plastične nesterilne epruvete 

od 10 mL, 16x100, cilindične, Kartell ili 

odg. kom 1000   
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Партија 

18. 

KESE ZA UZIMANJE KRVI I 

KRVNE KOMPONENTE 

R.b. 

stavke Naziv proizvoda 

Jed. 

mere Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-

om 

Broj 

rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

18/1 

Dvostruka kesa za uzimanje krvi  

a 350 ml kom 10   

    

18/2 

Dvostruka kesa za uzimanje krvi  

a 450 ml kom 5   

    

 Ukupno  za partiju 18:     

    

 

 

 

Партијe  

19-20. RASTVORI     

    

          

R.b. 

partije Naziv proizvoda Jed mere Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

19 ACD-A rastvor     a 500 ml kom 200   

    

 

20 SSP+ rastvor     a 300 ml kom 200   
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Укупна  цена без ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Oсновни елементи структуре цене садржани су у обрасцу финансијске понуде  
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 Лабораторију за медицинску генетику:  партије: 21-126 

 

R.B. 

Part. 

Naziv proizvoda Koli

cina 

Jed.

mere Jedinična cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

          

21 Amniochrome - plus/pro, complete 

medium, 100ml, Lonza ili odg.. 

 

135 kom.       

22 Enzim 0,25%  TRYPSIN EDTA, 1x, 

100 ml Gibco ili odg. 

 

60 kom       

23 Enzim 0,25% TRYPSIN 100 ml, 1x, 

Gibco ili odg. 

 

120 kom.       

24 RPMI 1640 (1x) with Hepes, with L-

glutamin,500ml, Lonza ili odg. 

 

5 kom.       

25 Penicilin-streptomicin 20 ml, Gibco 

ili odg. 

6 kom       

26 Fetal Bovine Serum,Original USA, 

100ml. Gibco ili odg. 

 

4 kom.       

27 HAM’S F-10, Nutritient medium 

(1xliquid) with L-glutamin,100ml 

Gibco ili odg. 

30 kom.       
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28 Antibiotik i antimikotik,10.000units 

penicilina,10 mg streptomicina, 25 µg 

amphotericinB, 100ml, Sigma ili odg. 

 

1 kom       

29 Mixed Cellulose Esters Membrane, 

General Purpose Membrane (MCE), 

prečnik 25 mm, 

celuloznoacetatni,0,25 

μm,pojedinacno 

pakovani,sterilni,Sarstedt ili odg. 

200 kom       

30 Standard TC, 12,5 cm
2
, plug-

seal,total volume 25 ml, fiksirano 

dno, Becton Dickinson ili odg. 

1300 kom       

31 Sterile poliethylene pipette 

transfer,pojedinačno pakovane,840 

kom,Sarstedt ili odg. 

4 pak       

32 Epruvete, sterilne, a 15ml, 

120x17mm, PP, Cat.No 62.554.502 

"Sarstedt" ili odg., 50 kom. 

6 pak.       

33 Sterilne epruvete,16/100,13 ml, 

pojedinačno pakovane,Cat.No 

62.515.028PP,Sarsted ili odg., 

100kom. 

50 pak.       

34 PCR tubes (0,2ml),1000 

kom.,Eppendorf  ili odg., koje se ne 

otvaraju na promenu temperaturnog 

gradijenta 

14 pak       
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35 Microcentrifuge tube with hinged 

cap, vol. 1.5ml,500 kom., Eppendorf  

ili odg. 

8 pak       

36 Microcentrifuge tube with hinged 

cap, vol. 0.5ml,1000 kom., Eppendorf 

ili odg. 

2 pak       

37 Nastavci za automatsku pipetu, 0,1-

10μl ,1000 kom.Eppendorf  ili 

odg.koji odgovaraju eppendorf 

pipetama 

3 pak       

38 Nastavci za automatsku pipetu, 2 - 

200μl ,1000 kom.,Eppendorf ili 

odg.koji odgovaraju eppendorf 

pipetama 

2 pak       

39 Nastavci za automatsku pipetu, 50 - 

1000μl  ,1000 kom.,Eppendorf ili 

odg.koji odgovaraju eppendorf 

pipetama 

6 pak       

40 Nastavci za automatsku pipetu, sa 

filterom, sterilni, PCR clean,0,1-10μl 

, 960 kom. Eppendorf ili odg.koji 

odgovaraju eppendorf pipetama 

12 pak       

41 Krio epruvete, 2 ml, sterilne sa 

spoljašnjim navojem i sa ravnim 

dnom,Deltalab ili odg., 100kom. 

3 pak       

42 Staklene epruvete, 12 ml, graduisane, 

konusno dno 

200 ком       

43 Staklene epruvete, 12 ml, 

negraduisane, konusno dno 

200 ком       
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44 Pasterove pipete (staklene), 145mm 

,250 kom. 

17 pak.       

45 Pasterove pipete ,plastične, 3,2 ml, 

500kom. 

7 pak.       

46 Predmetna stakla brusena,"Menzel" 

ili odg.,76x26mm,50 kom. 

200 pak       

47 Poly-prep slides, Sigma ili odg.,72 

ком 

2 pak       

48 Komora za brojanje leukocita, 

Neubauer improved 

1 kom       

49 Staklene menzure, 100 ml 

 

5 kom       

50 Staklena čaša, 250 ml 

 

30 kom       

51 Staklena  čaša, 100 ml 

 

10 kom       

52 Staklena čaša, 500 ml 

 

30 kom       

53 Staklena čaša, 1000 ml 

 

20 kom       

54 Stakleni erlenmajer, 250 ml 

 

20 kom       

55 Gumeni čepovi za staklene epruvete 

od 12 ml 

50 kom       

56 Silikonske gumice za staklene 

pasterove pipete,50 kom 

 

1 pak       

57 Stakleni filter-disk propustljivosti 

1,za bocu za ispiranje gasa zapremine 

250 ml, NS 29/ 32, Lenz 

 

2 kom       
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58 Melanžeri za brojanje leukocita, 

stakleni 

30 kom       

59 PCR primers, OD 260U, scale of 

synthesis 200nmole (pribl. 30bp) 

 

20 kom       

60 Elucigene CFEU2v1, CF2EUB2, 50 

tests 

1 kom       

61 Elucigene TRP, 50 tests 

 

1 kom       

62 Random hexamer primers,Thermo 

scientific ili odg.,  120 μl 

1 kom.       

63 AmpliTaqGold DNA 

polymerase,1000U 

4 kom.       

64 Taq Platinum ili Maxima, 500units 

 

11 kom       

65 dATP, 100mM, 250μl 

 

1 pak       

66 dCTP, 100mM, 250μl 

 

1 pak       

67 dGTP, 100mM, 250μl 

 

1 pak       

68 dTTP, 100mM, 250μl 1 pak     

 

  

69 Human commercial DNA (male), 100 

μg, 100μl (Promega cat.no. G1471 ili 

sl) 

1 kom       

70 Human commercial DNA (female), 

100 μg, 100μl (Promega cat.no. 

G1521 ili sl) 

1 kom       

71 Restrikcioni enzim, Pml I, 2000 U I  

 

1 pak      
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72 Restrikcioni enzim, Bfa I, 500 U  

 

4 pak      

 

 

 

73 Restrikcioni enzim, BCl I, 1000U  

 

2 pak      

 

 

 

74 Enzim, T4 DNA Ligase, 1000 U 

 

1 pak      

 

 

 

75 10 X T4 Ligase Buffer, 1,5 ml 

 

1 kom      

 

 

 

76 RNase inhibitor, Thermo scietific ili 

odg.,2500 U, conc. 40U/μl 

2 kom.      

 

 

 

77 SuperScript II Reverse Transcriptase, 

Invitrogen  ili odg., 2000 U,conc. 

200U/μl 

4 kom.       

78 N-MYC Amlification probe dual 

color 10 tests, CYTOCELL ili odg. 

 

4 pak       

79 TEL/AML1 Dual color probe 10 

tests, CYTOCELL ili odg. 

 

1 pak       

80 MLPA kit probemix, 50 reactions 

 

7 kom       

81 MLPA reagents kit, EK1-FAM, 100 

reakcija 

3 kom       

82 1xAmplideX FMR1 PCR kit (RA-

76008), 100 tests 

 

1 kom       
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83 AmplideX FMR1 PCR process 

control (RA-49513) 

 

1 kom       

84 AmpFlSTR ®  Identifiler ®  Plus 

PCR Amplification Kit, 200 Tests  

 

1 pak       

85 Genomic DNA extraction kit, sa 

kolonama, željeni prinos DNK 3-

10μg,mora biti reproducibilan, 250 

uzoraka 

4 kom       

86 High-capacity cDNA reverse 

transcription kit with Rnase inhibitor, 

200reactions, Applied B. ili odg. 

2 kom.       

87 Anode Buffer Container, 3500 

Series,4/pkg 

 

2 pak       

88 Cathode Buffer Container,3500 

Series,4/pkg 

 

2 pak       

89 Conditioning Reagent, 3500 series 

 

15 kom       

90 Hi-Di TM Formamide, 3500 

Series,4/pkg 

 

1 pak       

91 GeneScan 600v2 LIZ size standard 

(ABI Cat No 4408399) (800 reakcija) 

1 pak       

92 DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set 

D) 

1 kom       

93 Pouch Cap for Polymer Pouch, 4/pkg 1 pak      
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94 3500 POP-7 Polymer (384 samples) 3 kom      

 

 

 

95 Originalno imerziono ulje za 

mikroskopiranje,100 ml, Merck ili 

odg. 

4 kom       

96 Boja Gimza (Giemsa stain), for 

human chromosome staining, in 

buffered methanol solution, pH 6.8, 

500ml, Merck, Sigma ili odg. 

10 kom.       

97 NaCl,1000gr, Merck ili odg. 1 kom.      

 

 

 

98 Ficoll-Histopaque SIGMA 1119-1 ili 

odg., density 1119, 100ml            

8 kom.       

99 Ficoll-Histopaque SIGMA 1077-1 ili 

odg., density 1077, 100ml      

2 kom       

100 Agarosa,for routine analysis of 

nucleic acids by gel electrophoresis, 

molecular biology grade, 500gr  

2 kom.       

101 Borna  kiselina, H3BO3, 1 kg 1 kom      

 

 

 

102 Hrom-sumporna kiselina u staklenoj 

ambalaži 

50 lit       

103 Metanol, high grade, purity: ≥ 99,9 

%, aceton free, ACS,ISO,Reag. Ph 

Eur, Merck ili odg, 2.5L 

25 kom       
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104 Sirćetna kiselina (glacijalna) 100%, 

assay (alkalimetric): ≥ 99.8 %, Merck 

ili odg., 2.5L 

5 kom       

105 Magnezijum-hlorid, 250 gr 1 kom      

 

 

 

106 Amonijum acetat, 250 gr 1 kom      

 

 

 

107 Izopropil alcohol 1 kom      

 

 

 

108 Bakar (II) sulfat-5-hidrat, 500 gr 2 kom      

 

 

109 Traka za sterilizaciju u autoklavu, 

rolna , plava  

2 kom       

110 Parafilm,4 IN x 125 FT. rol. 1 kom      

 

 

 

111 Ksilol (Xylene), ACS,ISO,Reag.Ph 

Eur, assay: ≥ 99.8 %, 1lit, Merck ili 

odg. 

5 kom       

112 Trisma base,Primary standard and 

bufer,>99,9%titration, crystaline, 1 

kg 

1 kom       

113 Kvantitativni filter papir,580 x 580 

mm, 1602N,250 listova 

1 pak       

114 Plastične kutije za čuvanje 

mikroskopskih pločica, 100 rm 

10 kom       
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115 Proteinasa K, BioUltra, for molecular 

biology,≥ 30 units/mg protein, 

lyophilized powder, 1 gr 

1 kom       

116 Stalak za epruvete, plastični, 24 radna 

mesta 

4 kom       

117 Stalak za epruvete, plastični,48 radnih 

mesta 

4 kom       

118 Plastične kadice za 

elektroforezu,Sub-Cell GT, Gel tray, 

UV transparent, 15 x 10 cm, BIO-

RAD 

2 kom       

119 Buuffer solution, ph 4,0,   1 lit, Sigma 

ili odg 

1 kom       

120 Buffer solution , ph 7,0, 1 lit, sigma 

ili odg 

1 kom       

121 Buffer solution, ph 10,0, 1 lit, Sigma 

ili odg 

1 kom       

122 1,3-Butadiene diepoxide,1 gr, Sigma 

ili odg.  

1 kom       

123 Pipeta 0,5-10μl sa 4 cifre na displeju 

Eppendorf ili odg. 

3 kom       

124 Pipeta 2-20μl sa 4 cifre na displeju 

Eppendorf ili odg. 

2 kom       

125 Pipeta 10-100 μl sa 4 cifre na displeju 

Eppendorf ili odg. 

3 kom       

126 Pipeta 20-200 μl sa 4 cifre na displeju 

Eppendorf ili odg. 

2 kom       
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Укупна  цена без ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок испоруке  

Датум                    Понуђач 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Oсновни елементи структуре цене садржани су у обрасцу финансијске понуде  
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 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма: партије 127- 239 

R.br. 

partije 

Naziv proizvoda Jedinica 

mere 

Količin

a 
Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

Broj rešenja 

ALIMS-a 

Proizvođač 

 Nastavci za automatsku pipetu Ependorf ili odg.       

127 Nastavci za automatsku pipetu od 

50-1000 µl, 71 mm 

kom 4000       

128 Nastavci za automatsku pipetu od 

20-200 µl, 53 mm 

kom 2000       

129 Nastavci za automatsku pipetu od 

20-300 µl, 55 mm 

kom 55000       

130 Nastavci za automatsku pipetu od 

0.1-10 µl, 34 mm 

kom 6000       

131 Nastavci za automatsku pipetu od 

1000-5000 µl 

kom 4000       

 Potrošni materijal Ependorf ili odg.        

132 Mikro tube bezbojne od 2 ml kom 5000       

133 Mikro tube u boji od 2 ml kom 5000       

134 Epruveta PVC sa zapušačem 

16/100 13 ml 

kom 10000       

 Potrošni materijal:         
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135 Stalak za epruvete od klirita sa 24 

mesta, prečnik 18 mm 

kom 3       

136 Rezervoar 10 ml za reagense koji se 

pipetiraju multikanalnom   

automatskom pipetom 

kom 10       

 Automatske pipete Ependorf ili odg.        

137 Elektronska multikanalna 

automatska pipeta 20-300 µl  sa 8 

kanala 

kom 1       

138 Elektronska multikanalna 

automatska pipeta 20-300 µl  sa 12 

kanala 

kom 1       

139 Automatska pipeta 200-1000 μl kom 1       

140 Automatska pipeta 20-200 μl kom 2       

141 Potrošni materijal za gasnu hromatografiju sa masenom spektrometrijom Agilent ili 

odg. 

    

141/1 Liner splitless, single taper, za 

gasnu hromalografiju 

kom 5       

141/2 Špric za injiciranje za gasnu 

hromatografiju 

kom 10       

141/3 Stakleni inserti za gasnu 

hromatografiju zapremine od 100 

µl sa leptirićem 

kom 200       

 Ukupno za partiju 141:         

 Filteri , filter papiri i papir za hromatografiju Whatman ili odg.      
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142 Filteri najlonski za špric 0.2 µm, 13 

mm 

kom 100       

143 Papir za hromatografiju   460 x 570 

mm Whatman1, a 100 kom 

pak 4       

144 Filter papir  580x580 mm,a 100 

kom 

pak 3       

145 Whatman filter papir Ø 110 mm kom 400       

 Lab. staklo Shott Duran ili odg.         

146 Staklena pipeta graduisana 1 ml kom 20       

147 Staklena pipeta graduisana 2 ml kom 20       

148 Staklena pipeta graduisana 5 ml kom 20       

149 Staklena pipeta graduisana 10  ml kom 20       

150 Staklena pipeta graduisana 20 ml kom 20       

151 Staklena čaša 25 ml kom 20       

152 Staklena čaša 50 ml kom 10       

153 Staklena čaša 100 ml kom 10       

154 Staklena čaša 250 ml kom 5       



71 

 

155 Staklena čaša 600 ml kom 5       

156 Staklena čaša 1000 ml kom 3       

157 Normalni sud 5 ml kom 20       

158 Normalni sud 10 ml kom 20       

159 Normalni sud 50 ml kom 5       

160 Normalni sud 200 ml kom 5       

161 Graduisana menzura 25 ml kom 5       

162 Graduisana menzura 50 ml kom 5       

163 Graduisana menzura 100 ml kom 5       

164 Graduisana menzura 250 ml kom 5       

165 Graduisana menzura 500 ml kom 4       

166 Graduisana menzura 1000 ml kom 3       

167 Stakleni levak Ø mm 45-55 kom 40       

168 Graduisani erlenmajer 10 ml kom 10       
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169 Graduisani erlenmajer 25 ml kom 50       

170 Graduisani erlenmajer 50 ml kom 10       

171 Graduisani erlenmajer 250 ml kom 15       

172 Staklena kada za tankoslojnu 

hromatografiju dimenzija 20x20 cm 

kom 1       

173 Staklena petri šolja 200x30 mm kom 10       

174 Staklena petri šolja 100x20 mm kom 10       

175 Staklena petri šolja 150x25 mm kom 10       

176 Staklena petri šolja 60x15 mm kom 5       

177 Reagens boce svetle zapremine 100 

ml 

kom 5       

178 Reagens boce tamne zapremine 100 

ml 

kom 5       

179 Reagens boce tamne zapremine 250 

ml 

kom 5       

180 Reagens boce svetle zapremine 250 

ml 

kom 5       

 Himedia ili odg.         

181 Kese za autoklavisanje 

kontaminirajućeg otpada 300x500 

mm 

kom 100       



73 

 

 InoLab ili odg.         

182 Staklena elektroda za pH metar kom 1       

183 Potrošni materijal za aminoanalizator Biochrom 

30AA 

      

183/1 Regeneracija Li kolone za analizu 

aminokiselina High performance 

kom 1       

183/2 Regeneracija Li predkolone za 

analizu aminokiselina High 

performance 

kom 1       

183/3 Li kolona za analizu aminokiselina 

High resolution 

kom 1       

183/4 Li predkolona za analizu 

aminokiselina High resolution 

kom 1       

 Ukupno za partiju 183:         

 Potrošni materijal za Genio S Interlab 

sistem 

       

184 SAE308N dve elektrode za 

migracionu kadicu  

kom 3       

 Merck ili odg.         

185 Prskalica za tankoslojnu 

hromatografiju sa punjačem 

kom 2       

 Tečne i čvrste hemikalije Merck ili odg.        

186 Metanol HPLC grade L 5       
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187 Etanol HPLC grade L 10       

188 Izopropanol HPLC grade L 5       

189 n-butanol  L 15       

190 Ugljen-tetra-hlorid L 2       

191 Bis (trimetilsilil) trifluoroacetamid ml 10       

192 Aceton L 10       

193 Glacijalna sirćetna kiselina L 10       

194 Hlorovodonična kiselina L 1       

195 Fosforna kiselina  L 1       

196 Azotna kiselina L 2       

197 Difenilamin g 250       

198 Dinatrijumhidrogenfosfat g 500       

199 Natrijumdihidrogenfosfat g 500       

200 Ninhidrin g 50       
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201 p-nitroanilin g 250       

202 Natrijumnitroprusid g 100       

203 1-nitrozo-2-naftol g 25       

204 Izatin g 10       

205 N-cetil-N,N,N,-trimetil-amonijum 

bromid(cetavlon) 

g 100       

206 2,4-dinitrofenilhidrazin g 100       

207 Antron g 25       

208 Bromkrezol zelono g 25       

     209 Gvožđe (III) hlorid heksahidrat g 250       

210 TLC ploče silica gel 60 G 10x10 

cm 100HPTLC 

kutija 1       

211 TLC ploče silica gel 60 G 20x10 

cm 50HPTLC 

kutija 1       

212 pH trake 0-14 kom 7       

213 Ureaza 1000U/ml EC3.5.1.5 5 ml 1       

214 Kalcijum (II) hlorid 250 g 1       
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 Tečne i čvrste hemikalije Sigma ili ekvival.        

215 Standardna smeša baznih 

aminokiselina (fiziološka) 

5ml 1       

216 Standardna smeša kiselih i 

neutralnih 

aminokiselina(fiziološka) 

5 ml 1       

217 Perhlorna kiselina ACS, 70 % 500 ml 1       

218 L-laktat dehidrogenaza iz srca 

govečeta aktivnost 1000 U/ml 

2,5 ml 4       

219 Glicinski pufer 0,6 M pH 9,2 100 ml 2       

220 β-nikotinamid adenin dinukleotid 

(βNAD) 

10 mg 3       

221 β-nikotinamid adenin dinukleotid 

redukovana dinatrijumova so 

(βNADH) 

1 mg 10       

222 Trizma 1,5 M bazni rastvor pufera 100 ml 2       

223 Piruvat natrijumova so, 10 mg pak 2       

224 L-tirozin 50 g 1       

225 Maltotriose 5 g 1       

226 Orcinol monohidrat g 25       
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227 Rezorcinol 100 g 1       

228 Test trake za urin sa 11 parametara  kutija 7       

229 Hromsumporna kiselina, ambalaza L 70       

 Testovi Biochrom ili ekvival.         

230 EZ NIN reagens kit pakovanj

e 4x2L 

5       

231 Ultra physiological fluid chemical 

kit 

pakovanj

e 6x2L 

2       

 Testovi Interlab ili odg.         

232 Kit za alkalne hemoglobine kutija 3       

233 Kontrola za alkalne hemoglobine 

SCE127E 

kom 1       

234 ELISA testovi DRG diagnostics ili odg.        

234/1 Kit za određivanje PTH intact 

ELISA 

test 768       

234/2 Kit za određivanje homocisteina 

ELISA 

test 288       

234/3 Kit za određivanje VMA ELISA test 1056       

234/4 Kit za određivanje HVA ELISA test 1056       
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234/5 Kit za određivanje dopamina test 96       

234/6 Kit za određivanje adrenalina test 96       

234/7 Kit za određivanje noradrenalina test 96       

234/8 Kit za određivanje serotonina test 96       

234/9 Kit za određivanje 5-HIAA test 192       

 Ukupno za partiju 234:         

 ELISA testovi LDN, IBL ili odg.        

235 Kit za određivanje 25-OH  Vitamin 

D ELISA 

test 960       

236 Kit za određivanje neopterina test 96       

237 Kit za određivanje biopterina test 96       

 Testovi Biorad ili odg.         

238 ELISA test za određivanje ukupne 

galaktoze iz kapilarne krvi sa filter 

papira 

test 500       

239          

239/1 Kit za hemoglobin A2 Biosystem 

ili ekvival. 

kutija 5       
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239/2 Kontrole za hemoglobin A2 

Biosystem ili ekvival. 

kutija 10       

  Ukupno za partiju 239:        

 

 

 

 

Укупна  цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок испоруке  

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

Oсновни елементи структуре цене садржани су у обрасцу финансијске понуде  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

У Г О В О Р   О  К У П О П Р О Д А Ј И 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

са седиштем у ___________________________, улица_________________________________________________, ПИБ:__________________________,  

Матични број:_________________ Број рачуна:_________________________ Назив банке: ______________________________________, 

кога заступа  __________________________________________________________     (у даљем тексту продавац) 

и 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“,  Нови Београд, Радоја Дакића 6-8,  ПИБ 

100136676, Матични број 07046219, број рачуна 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор, кога заступа в.д. директора др сци мед Радоје 

Симић (у даљем тексту: купац) 

Основ уговора: 

ЈН.  Број: 44/2015 

Број и датум одлуке о додели уговора:______________________________________________________  /НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 

Понуда изабраног понуђача бр. ____________________________________ од___________________________________________ 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја Лабораторијска материјал  за:  

 Одељење за трансфузију крви 

 Лабораторију за медицинску генетику 

 Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма 

 

               за партије______________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде број ___________________ достављена по јавном позиву која је саставни део уговора.          
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Вредност набавке ________________________________ дин без ПДВ-а,_________________________________________ дин са ПДВ-ом. 

 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом која је саставни део Уговора и приливом 

средстава из буџета, у року од ________________________________. 

4. РОК ИСПОРУКЕ  

4.1. Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин апотеке купца, у року од  

              за  Одељење за трансфузију крви __________________________________________________________ 

              за  Лабораторију за медицинску генетику ___________________________________________________ 

              за  Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма______________________________ 

 

4.2. Продавац се обавезује да ће робу испоручивати по динамици коју договори са овлашћеним представником купца. 

4.3. За случај прекорачења рока испоруке, за сваки дан закашњења  у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% од укупне вредности 

уговорене робе за коју је прекорачио рок испоруке  из горњег члана 2., али не више од 5% од вредности робе испоручене са закашњењем. 

 

5. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  

5.1. Добро које је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:  

- важећим домаћим и/или међународним стандардима за ту врсту робе,  

- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду ПРОДАВЦА, који су издати од стране надлежне, овлашћене институције,  

- достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито захтевано у конкурсној документацији.  

5.2 КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после 

испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.  

5.3 У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета уговора, трошкови анализе и повлачења 

неисправне робе, као и превоз неисправне робе падају на терет ПРОДАВЦА.  

5.4 Квантитавни пријем робе врши се приликом пријема у магацину КУПЦА у присуству ПРОДАВЦА. Евентуална рекламација од стране КУПЦА 

на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у року од 24 /двадесечетири/ часа.  

Евентуална рекламација од стране КУПЦА на квалитет испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена ПРОДАВЦУ у 

року од пет дана 

од дана испоруке. 

5.5 Уколико било која испорука не задовољи квалитет, ПРОДАВАЦ је у обавези да у року од 3 (три) дана  од рекламације изврши нову испоруку, а 

трошкове повлачења рекламиране испоруке сноси продавац. 
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6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

6.1.   ПОНУЂАЧ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност 

прелази износ од 3.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци наручиоцу / купцу  достави финансијску гаранцију у виду 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити безусловна и на први позив платива у висини од 10% уговорене 

вредности набавке без обрачунатог ПДВ-а     са роком важења:  

-  уколико се ради о Уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 365 дана од дана закључења Уговора,  

-  уколико се ради о Уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

-  Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, рок важења банкарске гаранције мора да се продужи.  

- ПОНУЂАЧ је у обавези да, уколико му буде додељен Уговор о јавној набавци чија финансијска вредност не прелази износ од 3.000.000,00 динара 

без обрачунатог ПДВ-а, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци  КУПЦУ/НАРУЧИОЦУ  достави финансијску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, издату у форми:  

- банкарске гаранције од стране банке, или  

- бланко соло менице, које мора бити регистрована у Регистру НБС, са припадајућим меничним овлашћењем и фотокопијом картона депонованих 

потписа код пословне банке (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).  

- НАРУЧИЛАЦ ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  

- у случају неизвршења уговорених обавеза у роковима и на начин који су предвиђени Уговором о јавној набавци,  

- у случају неоснованог једностраног раскида Уговора о јавној набавци од стране ПОНУЂАЧА/ПРОДАВЦА,  

- у другим случајевима неиспуњења уговорених обавеза који могу довести до угрожавања рада НАРУЧИОЦА/КУПЦА и нанесе му штету или 

угрози живот и здравље пацијента на било који начин.  

-  ПОНУЂАЧИ  чија је уговорена вредност  20.000,00 дин без ПДВ-а или мање нису у обавези да доставe  средство фанансијског обезбеђења за  

        добро   извршење посла 

 Уколико наручилац меницу као приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористи делимично по основу  накнаде 

штете у случају неиспуњења уговорених обавеза понуђача за једну  уговорену партију продавац је у обавези да достави још једну меницу 

као обезбеђење за добро извршење посла за остале уговорене партије. 

 

7 . УПРАВЉАЊЕ НЕУПОТРЕБЉИВИМ МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА  

7.1 У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, КУПАЦ као здравствена установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска 

средства (лекова и медицинска средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и медицинска 

средства у погледу квалитета и др.), врати ПРОДАВЦУ ради безбедног третмана, а ПРОДАВАЦ се обавезује да такве лекове и медицинска 

средства преузме.  

 

8. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА  
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8.1 Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту робе и испоручена у оргиналној амбалажи  

произвођача.  

8.2 Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже и производа.  

 

9.     РАСКИДНИ УСЛОВ 

9.1.  Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штете, уколико наступи  раскидни услов: уколико РФЗО Србије у име Института 

спроведе поступак јавне набавке материјала који је предмет ЈН 44/2015. 

 

10. ВИША СИЛА  

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности УГОВОРНЕ СТРАНЕ за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, 

трајању и датуму престанка више силе, УГОВОРНЕ СТРАНЕ су обавезне, да једна другу обавесте писaним путем у року од 24 /двадесетчетири/ 

часа.  

10.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 

случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.  

 

11. СПОРОВИ  

11.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и 

месну надлежност Привредног суда у Београду, уз примену права Републике Србије.  

 

12. РАСКИД УГОВОРА  

12.1 Свака УГОВОРНА СТРАНА незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге УГОВОРНЕ СТРАНЕ може захтевати раскид Уговора, под 

условом, да је своје уговорене обавезе у потпуности и благовремено извршила.  

12.2 УГОВОРНА СТРАНА која жели да раскине Уговор се обавезује да претходно, другој УГОВОРНОЈ СТРАНИ, достави писано обавештење о 

разлозима за раскид Уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга УГОВОРНА СТРАНА не испуни 

обавезу ни у накнадно остављеном примереном року, Уговор ће се раскинути.  

 

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

13.1 УГОВОРНЕ СТРАНЕ сагласно констатују да је измена овог Уговора могућа једино у односу на каталошке бројеве предмета Уговора и то  у 

случају да код произвођача дође до промене каталошких бројева о чему купац мора бити обавештен писаним путем.  

 

14. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА  

14.1 Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ.  

14.2 ПРОДАВАЦ је дужан да приликом потписивања уговора достави КУПЦУ финансијску гаранцију из члана 6. овог Уговора.  
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15. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА  

 Рок важења уговора је до испоруке уговорене количине добара а најдуже 12 месеци од закључења уговора. 

Уколико купац не повуче све количине у року од 12 месеци од потписивања, то не ствара основ за накнаду штете од стране продавца.  

 

16. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
16.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој УГОВОРНОЈ СТРАНИ уручују по 2 /два/ 

примерка.  

16.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

Прилог бр.1 – Понуда бр. ............ од ............2015.год.  

Прилог бр.2 - Финансијска гаранција ПРОДАВЦА 

                                                                                                           УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

Институт за здравствену заштиту мајке                                                                                1.Понуђач 

и детета Србије „Др Вукан Чупић“     

________________________________________                                  __________________________________   

В.Д. Директора  др сци. мед.  Радоје Симић                  2. Подизвођач                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                     

  ___________________________________ 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                    3.Учесник у заједничкој понуди 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    

               ___________________________________ 

  (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, наручилац ће ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

рефренце 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне 

набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:  

                                                                            (Назив понуђача)  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара, бр.44/2015 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну 

за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара – Ј.Н. бр.44/2015, поштовао је обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема  забрану обављања делатности  која је на 

снази у време подношења понуде.  

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 

и оверена печатом. 
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XI  Евиденција достављених узорака   

            

Редни број 

партије/ставке 

за коју се 

предаје 

узорак 

Назив производа 

Јединица 

мере Количина   

Напомена     Произвођач 

1 2 3 4 6 7 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


