
1.Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, Нови Сад позива  
понуђаче  да поднесу понуду за јавну набавку добара. 

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка 
лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
предвиђене чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
2.Предмет јавне набавке бр. ЈН-5/19 су добра, – Медицинска средства и 
реагенси за имунохематолошко тестирање узорака крви пацијената и 
добровољних давалаца крви – методом у микроепрувети, процењене 
вредности 19.718.772,00 динара без Пдв-а .  
Партија 1: Медицинска средства и реагенси за имунохематолошко 
тестирање узорака крви пацијената методом у микроепрувети или 
одговарајући, процењене вредности   9.917.460,00  динара без Пдв-а. 
Партија 2: Медицинска средства и реагенси за аутоматизовано 
имунохематолошко тестирање узорака крви добровољних давалаца крви 
методом у микроепрувети за апарат IH-1000 или одговарајући, процењене 
вредности 9.801.312,00   динара без Пдв-а. 

Назив и ознака из општег речника  набавке: реагенси за тестирање крви 33696200 

Партија 1: Медицинска средства и реагенси за имунохематолошко 
тестирање узорака крви пацијената методом у микроепрувети или 
одговарајући. 
 

Ред. 
бр. 

Назив Количина  Техничке спецификације 

 2 3 4 

1 
„ID-DiaCell I-II“ (паковање 2x10 
ml) или одговарајући 

    48 
паковања    

Тест еритроцити „О“ 
крвне групе, познатог 
фенотипа за скрининг 
еритроцитних антитела. 

2 
„ID-DiaPanel“ (паковање 11x 4 
ml) или одговарајући 

  12 
паковања  

Тест еритроцити „О“ 
крвне групе, познатог 
фенотипа за 
идентификацију  
еритроцитних антитела. 

3 
„ID-DiaPanel Plus 6“ (паковање  
6 x 4ml) или одговарајући  

6 паковања 

Тест еритроцити „О“ 
крвне групе, познатог 
фенотипа за 
идентификацију 
еритроцитних антитела. 



4 
„Liss/ Coombs“ микрокартица   
или  одговарајући 

11472 
комада 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним анти-
хуманим глобулином  
који садржи аnti-IgG и 
anti-C3d компоненту 
комплемента  

5 

„NaCl/Enzyme тест“ 
микрокартица или  
одговарајући  

144 комада 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним 
неутралним реагенсом 
(NaCl) у картици за 
имунохематолошка 
тестирања  на 
температурама од +4ºC дo 
22 ºC   и рад ензимским 
техникама. 

6 

„ID Diluent 2“ (модификовани 
LISS - боца а 500 ml) или  
одговарајући  

50  комада  
  

Појачивач реакције 
аглутинације  ниске јонске 
јачине који се користи у 
различитим 
имунохематолошким 
тестирањима. 

7 „ID Diluent“ за IH 500 ( a 10x60) 

 
10 комада 
 
 

Појачивач реакције 
аглутинације  ниске јонске 
јачине који се користи у 
различитим 
имунохематолошким 
тестирањима. 

8 
„DC-Screening I" микрокартица 
или  одговарајући  

12  комада 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорприраним анти-
серумима(IgG,IgA,IgM,C3c,
C3d и контролом)  

9 

„DC-Screening II “ 
микрокартица или  
одговарајући 

144 комада 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорприраним анти-
серумима(IgG, C3d и 
контролом) у једној 
картици за 2 пацијента. 

10 

„ID-Diluent 1“ (Bromelin – 
паковање 2x100 ml) или  
одговарајући  

1 паковање 

Бромелин-ензимски 
појачивач реакције 
аглутинације у 
имунохематолошким 
тестирањима. 

11 

„ID-DiaCidel“ (паковање за 10 
тестова) или  одговарајући 
  

3 паковања Реагенс за киселу елуцију 



12 

 
„ID Coombs anti-IgG“ 
микрокартица или  
одговарајући 

 
48 комада 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним анти-
серумом анти-IgG 

13 
„Wash solution A concentrate“ 
за IH 500 (10 x100 ml)  

18 
паковања 

Раствор за испирање 
аутоматског 
имуноанализатора IH 500   

14 

 
„ID-DiaCell А1+B (паковање 
2x10 ml) или  одговарајући 

 
36 

паковања 

Тест еритроцити А1 и Б 
крвне групе, за 
одређивање реверзне 
крвне групе. 

15 
„ID-ABO“ микрокартица или  
одговарајући 

 4032   
комада 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним aнти-
серумима (A, B, D и 
контролом) за реверзно 
одређивање крвне групе 
пацијената  

16 
„ID- New Borns“ микрокартица 
или  одговарајући 

3648 комада 

Микроепрувете са 
инкорпорираним aнти-
серумима (A, B, AB, D, аnti-
IgG/anti-C3d и контролом) 
за одређивање крвне групе 
и директног 
антиглобулинског теста у 
узорцима крви 
новорођенчади  

 

Партија 2: Медицинска средства и реагенси за аутоматизовано 
имунохематолошко тестирање узорака крви добровољних давалаца крви 
(ДДК) методом у микроепрувети - за апарат IH-1000 или одговарајући. 
 

Ред
. бр. 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина  Техничке спецификације 

 2 3 3 4 

1 

Микрокартица за 
одређивање  ABO и Rh D 
антигене припадности ДДК 
или  одговарајући 

 
 
 
 
анализа 

   37632 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним aнти-
серумима (A, B, D 1) за 
одређивање 
конфирмационе крвне 
групе за два ДДК 



2 

Микрокартице за 
одређивање  ABO и Rh D 
антигене припадности ДДК и 
присутних коресподентних  
антитела или  одговарајући 

 
 
 
 
анализа      5376 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним aнти-
серумима (A, B, D 1 и 
контролом) и тест 
еритроцити А1 и Б за 
одређивање реверзне 
крвне групе ДДК 

3 

Микрокартица за скрининг 
антитела ДДК техником 
индиректног 
антиглобулинског теста 
(IAT) или одговарајући 

 
 
 
 
 
 
анализа    37632 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним анти-
хуманим глобулином  
који садржи аnti-IgG и 
anti-C3d компоненту 
комплемента и 
мешавина тест 
еритроцита О крвне 
групе за скрининг 
антитела ДДК 
техником IAT-a 

4 

„Rh и Kell фенотип “ 
микрокартица   или  
одговарајући 

 
 
анализа    720 

Микрокартица од шест 
микроепрувета са 
инкорпорираним aнти-
серумима (C, c, E, e, K 
и контролом) 

 
 

3.Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда, односно до 27.03.2019. године, до 10 часова. 
 4.Понуде се достављају лично или препорученом поштом, у затвореној 
коверти, са назнаком-за јавну набавку,(број партије за коју се подноси 
понуда) број JN-5-/19 НЕ-ОТВАРАТИ, а на полеђини назив и адреса 
понуђача. 
5.Отварање благовремених понуда биће извршено у просторијама 
наручиоца,  дана  27.03.2019. године у 10:15 часова. 
6.Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са 
овлашћењем за учешће у поступку које предају комисији за јавне набавке. 
7. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  
најниже понуђене цене.  
8.Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
9.Одлука о закључењу уговора  биће донета, у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 
10.Додатне информације заинтересована лица могу тражити писаним 
путем односно електронском поштом на адресу наручиоца, најкасније пет 
дана пре истека рока за достављање понуда. 



 
Контакт особа: Тања Појужина, дипл. правник, 021 4877976. 
 


