
 

 
 

08/2 број: 404-1-7/16-13 
21.4.2016.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Коронарни 
стентови за 2016. годину, број 404-1-110/16-7, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Дана 18.4.2016. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Коронарни стентови за 2016. годину, број 
404-1-110/16-7, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање:    Обраћамо Вам се у вези могућности партиципације на актуелном тендеру број 404-1-
110/16-7 за јавну набавку коронарних стенова за 2016. Годину. 
 Наиме анализом тендереске спецификације, уочили смо да не постоји посебно 
дефинисана група за осетљиве пацијенте код којих је неопходно брзо зарастање крвног суда, а 
контраиндиковано примање двоструке-антиагрегационе терапије као  што су дијабетни пацијенти 
или са повећаним ризиком од крварења или који треба да се спреме за следећу хирушку 
интеревенцију у неколико недеља.  
 Из тог разлога, љубазно молимо Комисију Фонда, да пружи могућност за 
партиципацију понуђача који имају стент са карактеристикама рапидног healing-a, кратког DAPT-a ( 
4 недеље) без аплицираног лека (јер су препоруке за ДЕС знатно дуже) и са потврђеним 
позитивним резулатитма за параметре стент-тромбозе. 
 Стент нашег принципала, компаније ХХХ, поседује наведене карактеристике и управо 
је дизајниран за тавке пацијенте који у одређеном проценту постоје. 
 Обзиром да је тендер фонда једини начин да се уопште пласира медицинско средство 
овог типа, отварањем још једне групе са горе наведеним карактеристикама би се остварио и 
принцип равноправности понуђача, који је подржан Законом о јавним набавкама, а који је са 
постојећом спецификацијом ипак нарушен. 
 Иако се ради о новој технологији која има своју цену у ЕУ због лимитираног буџета и 
великог броја стентова који треба да се набаве, компанија је спремна да инвестира и да се уклопи 
у прогнозирану цену за ДЕС, како се отварањем групе за брзи  healing и кратки DAPT не би 
нарушио укупан број пацијената који треба да се збрину оваквим интервентним захватом. 
 
Одговор: Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације, за 
отварање појединачне партије за горе наведени стент. Комисија за предметну набавку остаје при 
утврђеној техничкој спецификацији, из разлога што је предмет набавке дефинисан у складу са 
потребама здравствених установа, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама.                                              
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