
                                             

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 
 

За хемикалије важе посебно строги стандарди квалитета, а како прецизнији опис 
стандарда квалитета у оваквој специфичној јавној набавци није могућ, сва захтевана добра, 
као и сви еквиваленти (одговарајуће) морају имати у потпуности исти спецификован  квалитет 
у погледу размере, чистоће, густине, као и осталих параметара квалитета супстанце 
прописани законом и подзаконским актима којима се утврђује стандард квалитета 
хемикалија. 

 Захтев наручиоца у погледу набавке потребних предметних добара ни у ком случају 
не ограничава ангажовање више понуђача у оквиру једне заједничке понуде односно 
ангажовање подизвођача. 

 

Хемикалије и реагенси  - "Boster" или одговарајући 

ОПИС Јед. мере Количина 

1 

Peroxidase Conjugated Goat anti human IgG. The antibody 
is purified from antiserum by immunoaffinity 
chromatography which removes all goat serum proteins, 
exept the specific antibody for human IgG.  Immunogen:  
Human IgG (whole molecule). Antibody is conjugated to 
peroxidase by means of a method described by Wilson and 
Nakane (1978). This peroxidase conjugated antibody is 
specific for human IgG and shows no cross reactivity with 
rat/mouse/goat/rabbit IgG. Concentration: 1mg/mL. 
Contents: 0,5 mg peroxidase conjugated specific antibody, 
0.01 M PBS (pH 7.4), 50% glicerol. Form: Concentrated, 
Liquid. Storage: At. 4 C, for one year. Applications: Dot blot; 
Western blot, ELISA.  

0,5 ml 1 

2 

Peroxidase Conjugated Goat anti human IgA. The antibody 
is purified from antiserum by immunoaffinity 
chromatography which removes all goat serum proteins, 
exept the specific antibody for human IgA.  Immunogen:  
Human IgA (whole molecule). Antibody is conjugated to 
peroxidase by means of a method described by Wilson and 
Nakane (1978). This peroxidase conjugated antibody is 
specific for human IgA and shows no cross reactivity with 
human IgG/IgM.  Concentration: 1mg/mL. Contents: 0,25 
mg peroxidase conjugated specific antibody, 0.01 M PBS (pH 
7.4), 50% glicerol. Form: Concentrated, Liquid. Storage: At. 4 
C, for one year. Applications: Dot blot; Western blot, ELISA. 

0,25 ml 1 

3 

Peroxidase Conjugated Goat anti human IgM. The antibody 
is purified from antiserum by immunoaffinity 
chromatography which removes all goat serum proteins, 
exept the specific antibody for human IgM.  Immunogen:  
Human IgM (whole molecule). Antibody is conjugated to 
peroxidase by means of a method described by Wilson and 
Nakane (1978). This peroxidase conjugated antibody is 
specific for human IgM and shows no cross reactivity with 
human IgA/IgG.  Concentration: 1mg/mL. Contents: 0,25 mg 
peroxidase conjugated specific antibody, 0.01 M PBS (pH 
7.4), 50% glicerol. Form: Concentrated, Liquid. Storage: At. 4 
C, for one year. Applications: Dot blot; Western blot, ELISA 

0,25 ml 1 

 



 

МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ: 

 
Понуђачи су обавезни да за понуђену опрему, ради провере техничких карактеристика  
доставе: 
Каталог, проспект или слично или извод из каталога, проспекта или сличног, на основу кога се 
несумњиво могу утврдити техничке карактеристике понуђеног добра, тако да се без сумње 
може доказати да понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике. 
Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених 
техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.) тако да 
се недвосмислено може закључити да је понуђена опрема у складу са траженом техничком 
спецификацијом. Приложене техничке карактеристике понуђених добара (произвођачка 
документација на српском језику или енглеском језику) чине саставни део понуде. 
 
 

Квалитет понуђених добара 
Понуђена добра морају бити упакована у одговарајућу амбалажу, на начин који је 

прописан за ову врсту добара и мора да обезбеди да добро буде заштићено од делимичног 
или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.  

Рок испоруке добра - Испорука се врши сукцесивно у складу са потребама Наручиоца, у 
року одређеном уговором. Максимални рок испоруке је 30 дана од дана достављања захтева 
од стране Наручиоца.  
 

Место испоруке - Адресе Института за медицинска истраживања у Београду, према 
спецификацији (Организационе јединице Института за медицинска истраживања се налазе на 
више локација, тако да ће приликом сваке наруџбе бити дефинисано на коју адресу се 
испоручује тражена роба). 

 
Рок употребе добара - Понуђена добра морају бити у оригиналној амбалажи са јасном 

назнаком рока употребе. Минималан рок употребе мора бити једну годину од момента 
испоруке, што ће се проверавати приликом примопредаје добара. 
 

Рекламација - У случају установљених недостатака у квалитету и квантитету 
испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли 
установити приликом преузимања тј. пријема добара, Наручилац ће одмах након уочених 
недостатака позвати Понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. 

Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра 
са добрима одговарајућег квалитета и квантитета у року од пет дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида Уговора и право 
на накнаду настале штете. 

 Наручилац задржава право да ради правилне оцене понуда, а уколико је то потребно, 
од понуђача за све или поједине производе, затражи достављање узорка уколико се из 
приложеног не може утврдити испуњење постављених захтева. На основу достављеног 
узорка комисија ће утврдити прихватљивост понуде. 

 


