
ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за 
донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно 

спашавање крви 

Број јавне набавке : 404-1-110/20-30 

 

Страна 1  
 

Бр 
партије 

Назив партије 
Јед. 
мере 

Количина 
за 24 

месецa 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност без 
ПДВ-а за 24 

месеци 

1. 
Филтери за еритроците 
филтрирани накнадно 

комад 10.000 889,00 8.890.000,00 

2. 
Филтери  за тромбоците 
филтрирани накнадно 

комад 8.000 1.450,00 11.600.000,00 

3. 

Сетови за донорске 
аферезне поступке 

(тромбоците) 
компатибилни типу 

апарата  HAEMONETICS 
MCS + 

комад 4.000 14.850,00 59.400.000,00 

4. 

Сетови за донорске 
аферезне поступке 
компатибилни типу 

апарата ТRIMA Accel 

комад 4.000 14.500,00 58.000.000,00 

5. 
Системи/сетови 

компатибилни типу 
апарата Autolog 

комад 1.540 16.000,00 24.640.000,00 

6. 

Системи/сетови 
компатибилни типу 

апарата Cell Saver 5, Cеll 
Saver 5+ 

комад 4.000 16.000,00 64.000.000,00 

7. 
Системи/сетови 

компатабилни типу 
апарата Electa и  XTRA 

комад 5.000 16.000,00 80.000.000,00 

8. 

Стерилна двоканална 
аспирациона линија са 

капаљком за 
интраоперативно 

спашавање 

комад 40 1.680,00 67.200,00 

9. 
Сетови за донорске и/или терапијске аферезне поступке компатибилни типу апарата  

Spectra Optia 

1 

Spectra  Optia  Excange 
set – сет за терапијске 
измене  плазме(терпијске 
аферезне процедуре) 

 

комад  500  26.200 ,00 13.100.000,00 

2 
Spectra Optia IDL set  -  за 

терапијско/донорско 
прикупљање ћелија 

 

комад  150 28.490,00  4.273.500,00 

3 
Spectra optia Collection 

set – за  донорско 
прикупљање ћелија 

 

комад 30 
27.750,00 

 

832.500,00 
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Страна 2  
 

УКУПНО за 24 месеци: 

 

324.803.200,00 

 

 

ПАРТИЈА 1 - Филтери 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; 

 Понуђено добро мора имати у склопу система убодну иглу за кесу 

 CE стандард; 

 

ПАРТИЈА 2 - Филтери 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; 

 Понуђено добро мора имати у склопу система убодну иглу за кесу 

 CE стандард; 

 

ПАРТИЈА 3 - Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу 
апарата  HAEMONETICS MCS + 

Карактеристике сетова компатибилних апарату HAEMONETICS MCS+ : 

 Ознака сета 997 CF-E  

 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 комплету са сетом буде одговарајући антикоагуланс; 

 CE стандард; 

 

 

ПАРТИЈА 4 - Сетови за донорске аферезне поступке 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 комплету са сетом буде одговарајући антикоагуланс; 
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 CE стандард; 

 

 Понуђени системи/сетови из ПАРТИЈЕ 5, 6 и 7 морају бити компатибилни са апаратима 
које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:  

 Аutolog tm, „Medtronic” SAD;  

 Cell Saver 5, Cell Saver 5 +, “Haemonetics SAD”;  

 Electa, XTRA “Sorin Dideco”, Italija;  

 Понуђени комплет за ПАРТИЈУ 5, 6 и 7 подразумева:  

а) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;  

б) Стерилни чврсти аутотранфузиони резервоар запремине од најмање 3 l са микроагрегатним 
филтером до 40 микрона;  

в) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 ml са одговарајућим системом 
пластичних цеви, кесом за прикуљање процесиране крви и кесом за отпад. 

г)   Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.  

 

ПАРТИЈА  9  -  сетови за терапијске /донорске  процедуре  компатибилне апарату Spectra 

Optia Terumo  BCT : 

 Spectra  Optia  Excange set – сет за терапијске измене  плазме (терпијске аферезне процедуре) -  

 Spectra Optia IDL set  -  за терапијско/донорско прикупљање ћелија  

 Spectra optia Collection set – за  терапијско /донорско прикупљање ћелија  

 Неопходно је  да се путем сета обезбеди  одговрајући  антикоагуланс    

 CE стандард     

 

 


