
                                  

Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, Нови Сад позива  
понуђаче  да поднесу понуду за јавну набавку добара, Материјала за медицинске 
тестове (кесе за крв и вакум епрувете). 
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-74/20 су добра под називом : 

Материјал за медицинске тестове (Кесе за крв и вакум епрувете) 
 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 

 

Партија 

број 

Врста добра Јединица 

мере 

Количина 

1 Четвороструке кесе за крв K4  од 450 мл 

(CPD/SAGM), top and top 

комад 43 000 

2 Двоструке кесе за крв К2 од  450 мл 

(CPDA1) 

комад 5000 

3 Трансфер кесе од 150 мл комад 700 

Трансфер кесе од 300 мл комад 900 

4 Вакум епрувете од 3 мл са К2 EDTA комад 61 000 

Вакум епрувете од 9 мл  са К2 EDTA   комад 110 000 

Вакум епрувете од 9 мл без 

антикоагуланса и гела 

комад 500 

5 Петоструке  кесе за крв K5 од 450 мл 

(CPD/SAGM), са „ in line“филтером  за 

делеукоцитовање еритроцита, top and 

bottom 

комад 5000 

 
Назив и ознака из општег речника  набавке:  Кесе за крв 33141613 

3.Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда, односно до 18.05.2020. године, до 10 часова. 

4.Понуде се достављају лично или препорученом поштом, у затвореној 
коверти, са назнаком - за јавну набавку Материјала за медицинске тестове (кесе за 
крв и вакум епрувете) (број партије),  број ЈН-74/20 НЕ-ОТВАРАТИ, а на полеђини 
назив и адреса понуђача. 

5.Отварање благовремених понуда биће извршено у просторијама 
наручиоца,  дана   18.05.2020. 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 
економски најповољније понуде за партију 1. јавне набавке и најниже понуђене 
цене за партије 2. 3. 4. и 5  јавне набавке. 
 
 



 
Партија 1: 
 

1. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а :                           45 пондера   
                                                                   

2. РОК ПЛАЋАЊА                                                                                          5 пондера 
 

3. КВАЛИТЕТ                                                                                                    50 пондера 
 

УКУПНО:                                                   100 пондера 

 
8.Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
9.Одлука о избору најповољније понуде 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 


