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08/2 број: 404-1-27/15-16 
20.04.2015. године 
  
Предмет: додатне информације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала – бр.ЈН:404-1-
110/15-40, сходно чл. 63 Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12 и 14/15) 
           
 Дана 17.04.2015. године заинтересовано лице се обратило са захтвом за додатним 
информацијама у вези са припремањем понуде за јавну набавку графтова, 
ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног материјала – бр.ЈН:404-1-110/15-40. 
  
 Питање заинтересованог лица и одговор Наручиоца: 
 

Питање за партију 18: 
Молимо да се техничка спецификација промени на дужину врата 10 или 15 мм, како 

би се испоштовало начело конкурентности Закона о јавним набавкама. 
 

Одговор: 
Комисија је става да се на достављени не може позитивно одговорити из следећих 

разлога: 
 

Набавком стент графтова, који се могу користити за анеуризме врата дужине 15мм, 
се искљућује могућност лечења осигураних лица (болесника) код којих врат анеуризме има 
дужину мању од 15мм, услед чега би се ускратила могућност лечења значајног броја 
комплексних и ризичних група осигураних лица (болесника). Подсећања ради, истичемо да 
се имплантација ендоваскуларних стент графтова, као метода лечења болесника са 
анеуризмом абдоминалне аорте користи за оне пацијене код којих класично, отворено, 
хируршко лечење није могуће због већег броја пратећих обољења. Један од основних 
услова за извођење имплантације ендоваскуларног стент графта је адекватна дужина 
врата анеуризме. Без тог услова није могуће лечити болесника овом методом. Најчешћа 
дужина врата анеуризме је 10-20мм. Ако би се кроз предметну јавну набавку набавили 
стент графтови, који се могу имплантирати у анеуризме врата дужине 15мм и више, онда 
би се значајном делу осигураних лица (болесника), а који имају краћи врат, ускратило 
лечења. Такође, напомињемо да се анеуризме, које имају дужи врат, могу лечити и 
ендоваскуларним стент графтовима из других партија, док се осигурана лица (болесници) 
чије анеуризме имају врат краћи од 15мм могу лечити једино стент графтовима из партије 
18, а и пракса је показала да ради се о значајном броју болесника који се не смеју 
занемарити. Изостанак лечења анеуризме абдоминалне аорте оставља ово обољење 
природном току које резултира пуцањем анеуризме и смртним исходом. 
 
 
 
 С поштовањем, 
 

 Комисија за јавну набавку 
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