
 

 
Број: 1.1.4-19/90 

Дана: 29.11.2019.године 

 

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку број 1.1.4-19 

Санитетски материјал сачинила је: 

 

ПРЕДМЕТ: 2. Измене и допуне конкурсне документације за ЈНMВ 1.1.4-19 Санитетски материјал 4.део по позиву број 1.1.4-19/84 

 

У Конкурсној документацији 

 

1. У Обрасцу понуде у делу Партија 48 – Вакум епрувете и микро епрувете за узорковање биолошког материјала  текст „Неопходно је да све 

понуђене ставке морају бити од истог произвођача због компатибилности у раду.“ мења се и гласи: „Неопходно је да понуђени производи у оквиру 

ставки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 буду од истог произвођача због компатибилности у раду.“ 

 

 

             Комисија за јавну набавку 

Одлуку објавити: 

Портал јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs 

Интернет страници Наручиоца – www.plucna.co.rs                

  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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Партија 48 – Вакум епрувете и микро епрувете за узорковање биолошког материјала  

 

Ред.бр НАЗИВ Количина 
Јединиц
а мере 

Јединична 
цена без ПДВ-

а 

Укупна цена без 
ПДВ-а  

Износ ПДВ-а 
Јединична цена 

са ПДВ-ом 
Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 Vakuum epruvete za sedimentaciju 1,6 

ml, 9x120 (sa 3,8 % Na –citrata), sa 

očitavanjem na 30 min 

3200 kom      

2 Vakuum epruvete za serum sa 

separacionim gelom 5 ml 

 

3800 kom      

3 Vakuum epruvete za hemogram K2-

EDTA 1 ml 

3800 kom      

4 Vakuum epruvete za 

koagulaciju (3,2% Na –citrat )  

2.7ml 

500 kom      

5 Igle za uzorkovanje krvi vakuum 

sistemom 21G (0,8x38 mm) 

4500 kom      

6 Holder ( nosač igle) sa 

mehanizmom za 

odbacivanje igle 

100 kom      

7 Poveska sa kopčom 2 kom      

8 Kontakt aktivirajuće lancete sa 2,2 mm 

dubinom uboda 

100 kom      

9 Kontakt aktivirajuće lancete 21G sa 

1,8 mm dubinom uboda 

 

100 kom      

10 Mikroepruvete za uzorkovanje 

kapilarne krvi, sa ugrađenom 

cevčicom, za krvne slike 0,2 ml 

20 kom      

 Укупно :              

 

Неопходно је да понуђени производи у оквиру ставки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 буду од истог произвођача због компатибилности у раду. 
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Понуђач даје сталке за седиментацију (2 сталка), на реверс, бесплатно, док 

траје уговор. 
 

ПОНУЂАЧ: 

 

   ____________________________ 

        (Име и презиме овлашћеног лица) 

                                                                                

                                                                   М.П                      ________________________ 
                  (Потпис овлашћеног лица) 
 
 

                                                                   


