
 

 
 

08/2 број: 404-1-9/17-19 
25.5.2017.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Коронарних 
стентова за 2017. годину, број 404-1-110/17-11, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 23.5.2017. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу захтевом за 

додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Коронарних стентова за 2017. годину, број 
404-1-110/17-11, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање: Наручилац је конкурсном документацијом за партију 4. предвидео добро које је описано 
као „Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са аблуминалним 
биодеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију 
ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a“. 

Имајући у виду чињеницу да су студије показале да је дужина апсорпције лека и ресорпције 
полимера од великог значаја за ток и успешан исход лечења пацијента, као и чињеницу да на 
нашем тржишту постоје савремени стентови са временом апсорпције лека и ресорпције полимера 
од 3 до 4 месеца, да ли тражено добро треба да има што краће време ресорпције, односно мање 
од 6 месеци? 

Сматрамо да би прихватањем нашег предлога били остварени бенефити за пацијенте, без 
стварања додатних трошкова лечења, па Вас молимо да наш предлог размотрите и евентуално 
извршите измену или допуну конкурсне документације? 

 
Одговор: Комисија сматра да очигледна технолошка предност, у овом случају краћа 
апсорпција лека и краћа апсорпција полимера, није до сада преведена у клиничку корист, 
која би могла да буде, нпр. у краћој примени DAPT. У току је једна нерандомизована студија 
која се бави краћом, 3-месечном применом DAPT, код стента са 3-месечном апсорпцијом и 
лека и полимера.  
Како још увек нема података да бржа апорпција лека односно полимера има и клиничку 
предност у односу на лекове са дужом апсорпцијом истих, Комисија не прихвата предлог 
заинтересованог лица за измену конкурсне документације. Комисија за предметну набавку 
остаје при утврђеној техничкој спецификацији.                                                            
 
                                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                      
 

 

 

 

57017.40/121 

ЈованаМариновићабр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

mailto:public@rfzo.rs

