
 

Партија 12. –  Тестови  

Ред
.бр. 

Назив Количина Произвођач Цена Вредност без 
ПДВ-а 

1 AST-o 4 kut    

2 TPHA 5 kut    

3 Rapid Signal 
Chlamydia test na 
kaseti 

100 kut    

4 Mycoview test za 
Micoplasmu i 
Ureaplasmu 

100 kut    

5 HSV 1 IgG 5 kut    

6 HSV 1 IgM 3 kut    

7 HSV 2 IgG 6 kut    

8 HSV 2 IgM 4 kut    

9 Adeno IgG 4 kut    

10 Adeno IgM 3 kut    

11 Toxoplasma IgG 12 kut    

12 Toxoplasma IgM 10 kut    

13 Epstein Barr IgG 12 kut    

14 Epstein Barr IgM 10 kut    

15 Cytomegalovirus 
IgG 

13 kut    

16 Cytomegalovirus 
IgM 

11 kut    

17 Borellia IgG 8 kut    

18 Borellia IgM 8 kut    

19 Helicobacter pylori 
IgG 

20 kut    

20 Helicobacter pylori 
IgA 

10 kut    

21 Rubella IgG 8 kut    

22 Rubella IgM 7 kut    
УКУПНО  

 

Спецификације квалитета за партију 12. Тестови: 

За сваки тест, специфичност и осетљивост треба да су дати у упутству за употребу, које је 

приложено уз свако појединачно паковање теста. Специфичности и осетљивости треба да буду: 

-Mycoview test мора садржати поред основних реагенаса и парафинско уље као и брисеве и 

наставке. Тест мора бити компатибилан са Readerom za mycoplasme i urea plasme (A8) који поседује 

лабораторија. 

- За тестове од редног броја 5. до редног броја 22. потребно је да се тестови изводе на собној 

температури и да време трајања процедуре не буде дуже од 90 минута. 

 

Понуђач је у обавези да  достави сертификат о квалитету од стране произвођача кога 

заступа, са јасно исказаном произвођачком спецификацијом којом се потврђује захтевани 

квалитет. Уколико понуђач за неку ставку у посматраној партији не достави доказ о 

квалитету или исти не одговара захтеваној спецификацији сматраће се да таква понуда 

садржи битне недостатке и иста ће се одбити као неприхватљива, без њеног даљег 

разматрања.  
Конкурсна документација за јавну набавку-сукцесивну набавку лабораторијског материјала по 

партијама у отвореном поступку                                                                                                 36 од 43 

 
 


