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Партија 4 - СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА Еуроиммун 

АНАЛИЗАТОР 
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1. 

Тест за квалитативну детекцију IgM At на CMV у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 3 

2. 

Тест за квантитативну детекцију IgG At на CMV у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 4 

3. 

Тест за квалитативну детекцију IgM At на HSV tip 1у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 3 

4. 

Тест за квантитативну детекцију IgG At на HSV tip 1 у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 3 

5. 

Тест за квалитативну детекцију IgM At на HSV tip 2у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 3 

6. 

Тест за квантитативну детекцију IgG At на HSV tip 2 у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 3 

7. 

Тест за квалитативну детекцију Helicobacter pylori IgA At у хуманом серуму 

или плазми 
96/пак пак 14 

8. 

Тест за квантитативну детекцију Helicobacter pylori IgG At у хуманом 

серуму или плазми 
96/пак пак 15 

9. 

Тест за квантитативну детекцију IgG At na SARS CoV - 2 у хуманом серуму 

или плазми-6 стандарда 
96/пак пак 10 

10. 

Тест за квалитативну детекцију IgM At на Tokсоплазму у хуманом серуму 

или плазми 
96/пак пак 3 

11. 

Тест за квантитативну детекцију IgG At на Токсоплазму у хуманом серуму 

или плазми 
96/пак пак 3 

12. 

Тест за квалитативну детекцију IgM At на Рубелу у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 2 

13. 

Тест за квантитативну детекцију IgG At на Рубелу у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 2 

14. 

Тест за квалитативну детекцију IgM At на ЕБВ у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 2 

15. 

Тест за квантитативну детекцију IgG At на ЕБВ у хуманом серуму или 

плазми 
96/пак пак 2 

16. Реагенс за Hbs Ag  96/1 пак 18 

17. Реагенс за  анти HCV 96/1 пак 14 
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УСЛОВ: 

- Понуђач је дужан да приликом  прве испоруке добара достави упутство за употребу на српском 

језику оверено од стране понуђача;. 

- Обе фракције тестова (IgM i IgG) да буду од истог произвођача. IgG/Rf абсорбент да буде део 

теста а не да се набавља одвојено.; 
- Сви наведени тестови морају бити компатибилни са апаратом "Euroimmun Analyzer I-2P"- 

доставити изјаву произвођача опреме  

- Свака ставка мора поседовати QC сертификат и упутство на српском језику 

- Спектрофотометријско очитавање на 450 и 630 nm. 

- Рок трајања минимум 1 године од датума испоруке. 

- Тестови треба да садрже појединачно – ломљиве чашице из стрипа. 

- Квалитет реагенаса у паковању (нарочито калибратори и контроле) мора одговарати 

перформансама које је задао произвођач, да је стабилан након отварања и до истека рока 

трајања. 

- Доставити решење о дозволи стављања у промет медицинс ког средства издато од стране 

Агенције за лекове и медицинска средства Србије за свако добро из партије 

- Абсорбент реуматоидних фактора мора да буде у саставу реагенаса 

- ставка 1 - сензитивност од 100% , специфичност од 99,6% 

- ставка 2 - сензитивност од 99,2% , специфичност од 100% 

- ставка 3 - сензитивност од 100% , специфичност од 100% 

- ставка 4 - сензитивност од 97,5%, специфичност од 100% 

- ставка 5 - сензитивност од 100%, специфичност од 94,7% 

- ставка 6 - сензитивност од 97,5%, специфичност од 100% 

- ставка 7 - специфичност од 97,0% ,сензитивност од  92,9% 

- ставка 8 - специфичност од 100% , сензитивност од 100% 

- Место и начин извршења услуге по налогу наручиоца на адреси наручиоца: Краља Петра I број 70, 

23300 Кикинда - Одељење лабораторијског испитивања и Ђуре Јакшића број 110, 23300 Кикинда - 

Одељење за санитарну микробиологија 
 

18. Реагенс за  HIV 1,2 96/1 пак 10 

19. Nastavci za Euroimmun analyzer, 300uL 960/pak pak 15 

20. Nastavci za Euroimmun analyzer, 1100uL 960/pak pak 15 

21. adjustment solution 50ml 50ml kom 21 

22. setup clean 500ml kom 2 

23. sample dilution plate 5kom/pak pak 10 


