
ПРИЛОГ бр. 1 – Техничка спецификација са структуром цена 
 
Партија 1: КАСЕТНИ КЕРТРИЏ СИСТЕМ И КУТИЈА ЗА КОНТРОЛЕ 
 
Р. 
Б. Опис Јединица 

мере 

Произвођач  
и произвођачки 
назив производа 

Каталошки 
број 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 

Цена по јединици 
мере са ПДВ-ом 

1 

Касетни кертриџ систем 
од 400 до 750 анализа по кертриџу (под 
наведним се подразумева да понуђачи могу да 
понуде све кертриџе у том распону анализа што 
укуључује тј. подразумева   и кертриџе од 400 и 
750 анализа) 

Анализа   

   

2 Кутија за контроле која има сва три нивоа (low, 
med, high) или сваки ниво контроле појединачно Ком   

   

УКУПНО:    
 
Понуђач се обавезује да у складу са временским интервалом искористљивости кертриџ-а, понуди оптималне кертриџ-е, у смислу одговарајућег броја 
анализа, имајући у виду следеће потребе на одељењима: 
 
Р 
Б Опис Број анализа на 

месечном нивоу Број месеци Број анализа на 
гошњем нивоу 

1 2 3 4 5=3*4 
1 Биохемијска лабораторија 750 12 9.000 
2 Кардиохирургија 1.200 12 14.400 
3 Интензивна нега 1.000 12 12.000 

УКУПНО: 2.950 12 35.400 

 
На годишњем нивуо потребно  укупно 35.400  (± 5%) анализа. 
 
Понуђач, који буде изабран за Партију 1, ће бити у обавези да приликом прве испоруке предметног лабораторијског материјала, наручиоцу испоручи 
апарат, неопходан за извођење анализа помоћу понуђеног лабораторијског материјала, на коришћење током трајања предметног уговора, који мора бити 
у складу са техничким спецификацијама из Прилога 2. 
Испоручилац ће бити у обавези да апарат из претходног става, о свом трошку: инсталира, пусти урад и одржава/сервисира током реализације уговора, као 
и да уколико је потребно, изврши обуку особља Наручиоца, за рад на истом. 



Апарат из става 1. ове тачке мора бити регистрован код Агенције за лекове и медицинска средстав Републике србије у складу са одредбама Закона о 
лековима и медицинским средствима. 
Наручилац захтева од понуча да уз понуду достави одговарајући проспектни материјал – каталог произвођача, који треба да садржи слику технички опис 
из кога се може недвосмислено утврдити да понуђени уређај одговара захтеву наручиоца у коме треба обележити маркером у боји захтеване 
карактеристике, како би биле лако уочљиве. 
Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у приложеном каталогу произвођача, од понуђача се захтева достављање изјаве произвођача 
да понуђени уређај испуњава те карактеристике.  
 
Партија 2: ХЕПАРИНИЗИРАНА СТАКЛЕНА ИЛИ ПЛАСТИЧНА КАПИЛАРА 
 

Р. 
Б. Опис Јединица 

мере 

Произвођач  
и произвођачки 
назив производа 

Каталошки 
број 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 

Цена по јединици 
мере са ПДВ-ом 

1 
Хепаринизирана стаклена или пластчна 
капилара са заобљеним крајевима, запушачима 
и металним опиљцима, запремине 60-180 µл 

Кoм   
   

УКУПНО:    
 
Партија  3: ШПРИЦ ХЕПАРИНИЗИРАНИ 
 
Р. 
Б. Опис Јединица 

мере 

Произвођач  
и произвођачки 
назив производа 

Каталошки 
број 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Износ 
ПДВ-а 

Цена по јединици 
мере са ПДВ-ом 

1 
Шприц хепаризирани, стандардизоване 
концентрације Ли-Хеп,  за артеријске и венске 
узорке, запремине 1-3 мл 

Ком    
   

УКУПНО:    
 
 
 
 
 Датум: _____________        МП       ______________ 
                         понуђач 


