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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. 

 
1. Врста добра: 
 
Апарат за биохемијске анализе 
 
2. Опис и техничке карактеристике предмета јавне набавке: 

 

Редни 
број 

Минимум техничких карактеристика 
понуђеног апарата за биохемијске 

анализе (обавезне техничке 
карактеристике) 

ДА/  
НЕ 

Доказ о испуњености 
техничке карактеристике 
(обележити редни број из 

каталога) 

1 2 3 4 

1. Потпуно аутоматизован „benchtop“ 
биохемијски аналајзер 

  

2. „Random access“ – насумични приступ 
рада 

  

3. Могућност додавања хитног узорка   

4. Брзина рада 200 фотометријских 
анализа на сат 

  

5. Отворен систем програмирања 
тестова 

  

6. ISE мофул опционо (Na, K, Cl, Li)   

7. Најмање 40 позиција за узорке   

8. Најмање 40 позиција за реагенсе   

9. Флексибилан број позиција за узорке 
и реагенсе, једно на рачун другог 

  

10. Интегрисани систем за хлађење   

11. Интегрисани систем за мешање 
реакционе смеше 

  

12. Clot детекција   

13. Детектор вертикалног судара   
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14. 
Вишекратни реакционо-читачки ротор 
од најмање 100 континуираних 
реакционих кивета 

  

15. 
Педијатријске чашице и епрувете за 
узимање узорака на било којој 
позицији 

  

16. Реакциона запремина до 180µl   

17. Системски турбидиметријски и 
биохемијски реагенси 

  

18. Уграђен систем за испирање 
реакционог ротора 

  

19. Потрошња воде мања од 9l/h   

20. Највише 2 раствора за испирање 
целокупног система 

  

21. Оптички систем LED технологија   

22. Динамичка базна линија за прецизнији 
„blank“ 

  

23. Конфигурација филтера: најмање 8 у 
опсегу 340-670nm 

  

24. Бидеркциона комуникација у „LIS“   

 
 У табели су наведене минималне техничке карактеристике које понуђени 
апарат мора да испуњава. 
 Понуђач је обавезан да достави оригинални каталог о понуђеном апарату из 
кога се може утврдити веродостојност тражених техничких карактеристика и у коме 
ће све ставке бити обележне. 
 Уколико понуђени апарат нема неку од захтеваних техничких карактеристика 
или понуђач не достави оригинални каталог са обележеним ставкама, таква понуда 
ће бити одбијена као неодговарајућа. 
 Уколико понуђач понуди и више од тражених карактеристика сматраће се да је 
испунио тражене карактеристике. 
 

3. Рок важења понуде: 
 

- не може бити краћи од 30 дана; 
 
4. Рок и начин плаћања: 
 
- не може бити краћи од 90 дана од датума фактуре, коју испоставља понуђач 

на основу документа којим је потврђена испорука добара.; 
- плаћање се врши безготовински, уплатом на рачун понуђача; 
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- понуђачу није дозвољено да захтева аванс; 
 
5. Рок испоруке: 
 
- 1 дан након потписивања уговора; 

  
6. Место испоруке: 
 
- седиште Наручиоца; 

 
7. Гарантни рок: 
 
- најмање 24 месеца; 

 
8. Услови за обављање професионалних делатности: 

 
- решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за 

обављање делатности промета медицинским средствима; 
- решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису понуђеног 

апарата у Регистар медицинских средстава (обележити понуђени апарат у решењу); 
- овлашћење произвођача или заступника произвођача или генералног 

дистрибутера за учешће у поступку предметне јавне набавке и да дистрибуира 
понуђени апарат; 
 

9. Технички и стручни капацитет: 
 

- референтна листа од најмање 10 здравствених установа из Плана мреже 
здравствених установа на територији Републике Србије код којих је инсталиран 
модел апарата који је понуђен и изјаве корисника о поседовању модела понуђеног 
апарата; 

- изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је 
засновао радни однос са најмање три лица која обављају послове овлашћеног 
сервисера понуђеног модела апарата; 

- М обрасци о пријави на обавезно социјално осигурање најмање три лица која 
код Понуђача обављају послове овлашћеног сервисера понуђеног модела апарата; 

- сертификати о извршеној обуци најмање три лица која код Понуђача 
обављају послове овлашћеног сервисера понуђеног модела апарата издати од 
стране произвођача. 
 

 
 

ДАТУМ 
(М.П.) 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
_________________________ 

 
_____________________________ 

 
 


