
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-6/19 су добра, – Медицинска средства и 
реагенси за имунохематолошко тестирање узорака крви добровољних 
давалаца крви (ДДК) – методом у микроплочи за апарат Qwalis или 
одговарајући, процењена вредност 8.083.856,00  динара без Пдв-а.  

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

 
Ред. 
бр. 

Назив 
Јединица 

мере 
Количина Техничке спецификације 

1 2 3 4 5 

1 

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

 

 

анализа 

 
13168 

 

Микроплоча са 
инкорпорираним 
aнти-серумима (A, B, 
AB, D 1, D 2 и 
контролом) за 
одређивање 
конфирмационе крвне 
групе  ДДК 

2 

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

 

 

 

анализа 

14608 

Микроплоча са 
инкорпорираним 
aнти-серумима (A, B, 
AB, D 1, D 2  и 
контролом) и тест 
еритроцити А1 и Б за 
одређивање реверзне 
крвне групе ДДК 

3 

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

 

 

 

 

анализа 

13168 

Микроплоча  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 

Микроплоча за одређивање  
Rh и Kell фенотипа или  
одговарајући 

 

анализа 3840 

Микроплоча 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 12 часова. 
 4.Понуде се достављају лично или препорученом поштом, у затвореној 
коверти, са назнаком-за јавну набавку Медицинских средстава и реагенаса 
за имунохематолошко тестирање узорака крви добровољних давалаца крви 
(ДДК) – методом у микроплочи, број JN-6-/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 12:15 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. 
 


