
 

 
08/2број: 404-1-29/19-13  
    02.09.2019. године 
  

 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  
 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића бр. 2, Београд  

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закључио оквирне споразуме, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене 
установе. 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом 
преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens 
Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним материјалом, број 404-1-110/19-33 је: 

 

Tестови зa  имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви 
методом хемилуминисценције ( CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним 
материјалом 

Број  
ставке 

                  Назив ставке 
Количина 
(комада) 

Процењена 
јединична цена 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

Ставка 1 
Тестови Siemens Advia Centaur CP 
CLIA anti-HCV или одговарајући 

6.500 230,00 1.495.000,00 

     Ставка  2 
Тестови Siemens Advia Centaur CP 
CLIA anti-ТP (sifilis) или 
одговарајући 

6.500 130,00 845.000,00 

Ставка 3 
Тестови Siemens Advia Centaur CP 
CLIA HBsAg или одговарајући 

6.500 165,00 1.072.500,00 
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Ставка 4 
Тестови Siemens Advia Centaur CP 
CLIA HIV Ag/At или одговарајући 

6.500 295,00 1.917.500,00 

 
Укупно: 

  
5.330.000,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33696200 – реагенси за тестирање крви  

 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-33 
 
 

7.       Број добављача са којима је споразум закључен: 

Назив набавке 
Назив добављача са 

којим је закључен 
оквирни споразум 

Број добављача са 
којима је закључен 
оквирни споразум 

Тестови за имуносеролошко тестирање 
маркера трансфузијом преносивих 

инфекција код давалаца крви методом 
хемилуминисценције (CLIA) за апарат 

Siemens Advia Centaur CP са 
одговарајућим потрошним материјалом 

Еurodijagnostika d.o.o. 1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума:  

Oквирни споразум закључен je дана 26.08.2019. године на период од 6 (шест) месеци и 
примењујe се од дана закључења, односно до 26.02.2020. године. 
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