ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-821
Датум: 25.03.2020.год.

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку реагенаса за трансфузију, ЈН 09/20.

Настала је техничка грешка приликом израде конкурсне документације везано за партију 3 у
тексту напомене испод обрасца понуде.

У прилогу се налази исправљена страна 15 конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку
Реагенси за трансфузију, ЈН 09/20

5.

Gel kartica za potvrdu krvne grupe i Rh D
sistema i indirektan
картица
Coombs-ov test DG Gel T/S Poly
6.
Reagens za pripremu eritrocitnih suspenzija
DG Gel Sol/Pakovanje 2 x 100ml
паковање
7.
Eritrociti A1/B za određivanje rezervne KG
(pakovanje 2x10ml)
паковање
8.
Screening panel 2x10ml – Panel za skrining
iregularnih At, konc. 0.8% za rad na gel
паковање
karticama
9.
Screening panel 3x10ml – Panel za skrining
iregularnih At, konc. 0.8% za rad na gel
паковање
karticama
10. Identifikacioni panel 15x5 za rad na gel
karticama
паковање
11. Anti - K Mono-Type
паковање
12. Anti –k (cellano) Mono-Type
паковање
13. Fluid A – Rastvor za ispiranje (pakovanje
12x125 ml)
паковање
14. Fluid B - Rastvor za ispiranje (pakovanje
паковање
12x125 ml)
Укупна вредност партије, без обрачунатог ПДВ-а
Укупна вредност партије, са обрачунатим ПДВ-ом
Рок испоруке (не дужи од 2 дана од дана пријема требовања)
Време важења понуде (не може бити краће од 60 дана од дана
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отварања)

Рок и начин плаћања
Место испоруке

Одложено 45 дана од дана испоруке
Ф-ко наручилац

Svi traženi proizvodi u okviru partije moraju biti od istog proizvođača radi kompatibilnosti, uniformnosti I sigurnosti u radu sa pacijentima.
Gel kartice moraju da imaju 8 mikrokolona(mikroepruvete) sa inkorporiranim serumima(reagensima). Gel kartice I reagensi moraju da budu kompatibilne za rad na
analizatoru Wadiana. Za poziciju 9. ponuditi odgovarajući proizvod koji mora imati tri različite suspenzije eritrocita. Za poziciju 10. ponuditi odgovarajući proizvod sa 15
različitih suspenzija eritrocita. Za poziciju 11. I 12. ponuditi odgovarajuće serume namenjene za rad na gel karticama DG Gell Coombs I kompatibilne sa automatom
Wadiana.
М.П.
Потпис овлашћеног лица
__________________
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