
ПРИЛОГ I– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА ФИЛТЕРА ЗА ЕРИТРОЦИТЕ ФИЛТРИРАНИХ НАКНАДНО,ФИЛТРА ЗА 

ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТРИРАНИХ  НАКНАДНО И СЕТОВА ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ 
Бр. ЈН 404-1-110/16-22 

 
 

ПАРТИЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ ПО 
ПАРТИЈАМА 

1. 
Филтер за еритроците 

филтриране накнадно 
КОЛИЧИНА 

 
4000 4.468.000,00 

2. 
Филтер  за тромбоците 

филтиране накнадно 
КОЛИЧИНА 

 
1040 1.586.000,00 

3. 

Сетови за донорске 

аферезне поступке 

(тромбоците) 

компатибилни типу 

апарата  HAEMONETICS 

MCS + 

КОЛИЧИНА 
 

1300 19.305.000,00 

4. 

Сетови за донорске 

аферезне поступке 

(тромбоците) 

компатибилни типу 

апарата  ТRIMA Accel 

КОЛИЧИНА 
 

1100 16.032.500,00 

                                                                                                                            

УКУПНО: 
41.391.500,00 

   

ПАРТИЈА 1 - ФИЛТЕР ЗА ЕРИТРОЦИТЕ ФИЛТРИРАНЕ НАКНАДНО 

Ови филтери морају испуњавати следеће: 

 Филтровање јединица еритроцита чији је хематокрит 0,50 до 0,75 l/l; 

 Да  број резидуалних леукоцита након филтровања треба да буде мањи од 1x106  по 
јединици филтрованих еритроцита; 

 CE стандард; 

- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, 
који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. 

- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од 
најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 



 

ПАРТИЈА 2 - ФИЛТЕР  ЗА ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТИРАНЕ НАКНАДНО 

Ови филтери морају испуњавати следеће: 

 Да је број резидуалних леукоцита по јединици тромбоцита у пулу након филтровања мањи 
од 0,2x106  

 CE стандард; 

- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, 
који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. 

- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од 
најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 

-  

ПАРТИЈА 3 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) 

КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА  HAEMONETICS MCS + 

Карактеристике сетова компатибилних апарату HAEMONETICS MCS +: 

 Ознака сета 997 CF-E и/или 994 CF-E 

 Ознака софтвера LDP MCS+ plat&plasma w/filter 

Неопходно је да се путем сета обезбеди: 

 Издвајање више од 200x109 тромбоцита по аферезној јединици; 

 Да je број резидуалних леукоцита мањи од 1x106 по аферезној јединици; 

 Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета 

 CE стандард; 

- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, 
који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. 

- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од 
најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 

 

ПАРТИЈА 4 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) 

КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА  ТRIMA ACCEL 

Карактеристике сетова компатибилних апарату ТRIMA ACCEL: 

 Trima ACCEL LRS PLATELET 

 PLASMA 

 RBC SET (with ACD) 

 Ознака сета 80400 

Неопходно је да се путем сета обезбеди: 

 Издвајање више од 200x109 тромбоцита по аферезној јединици; 



 Да je број резидуалних леукоцита мањи од 5x106 по аферезној јединици; 

 Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета 

 CE стандард; 

- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, 
који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије. 

- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од 
најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 

 

 


