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08/2 број: 404-1-29/20-33 
15.07.2020. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Коронарни стентови за 
2020. годину, број 404-1-110/20-31, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
  
 У складу са записником са састанка комисије број 404-1-29/20-28 од 14.6.2020. године, 
Комисија наручиоца доноси следећу измену конкурсне документације за јавну набавку Коронарни 
стентови за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-31, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 

 
1. У делу II. Конкурсне документације - Техничка спецификација: 

 
- на страни 4., мења се тачка 11. на начин да се брише партија 4, тако да сада гласи: 

 

•  „11. За партије 2, 3, 5, 6 и 7  потребно је доставити најмање две публиковане 

мултицентричне рандомизоване студије које се односе на понуђено медицинско средство, 
објављене у часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents 
референтној бази података, за сваку студију са појединачним импакт фактором (IF) већим 
или једнаким од 1.5, са позитивним резултатима довољним за извођење клинички 
релевантних закључака и њихову примену у широкој клиничкој пракси.  

Резултати публикације се морају односити на понуђени стент или претходну генерацију 
истог. Уколико се публиковани резултати односе на претходну генерацију истог стента, 
понуђач је дужан да достави изјаву оверену од стране произвођача да понуђени стент 
представља унапређену верзију истог стента. 

Неће се прихватити студије уколико су рађене на другачијем материјалу стента,  уколико је 
коришћен други лек на стенту, уколико је коришћен другачији тип полимера на стенту или 
су направљене измене у дизајну/платформи стента.“ 
 

- на страни 5. додаје се тачка 13., тако да сада гласи: 
 

• „11. За партију 4  потребно је доставити најмање две публиковане мултицентричне 

рандомизоване студије које се односе на понуђено медицинско средство, објављене у 
часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents референтној бази 
података, за сваку студију са појединачним импакт фактором (IF) већим или једнаким од 1.5, 
са позитивним резултатима довољним за извођење клинички релевантних закључака и 
њихову примену у широкој клиничкој пракси.  

Резултати публикације се морају односити на понуђени стент или претходну генерацију 
истог. Уколико се публиковани резултати односе на претходну генерацију истог стента, 
понуђач је дужан да достави изјаву оверену од стране произвођача да понуђени стент 
представља унапређену верзију истог стента. 

Неће се прихватити студије уколико су рађене на другачијем материјалу стента,  уколико је 
коришћен други лек на стенту и уколико је коришћен другачији тип полимера на стенту.“ 

 

2. У делу V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, под тачком g), на страни 23 конкурсне 
документације: 

-  мења се алинеја 5, на начин да се брише партија 4, тако да гласи: 

 „• За партије 2, 3, 5, 6 и 7  потребно је доставити најмање две публиковане мултицентричне 

рандомизоване студије које се односе на понуђено медицинско средство, објављене у 
часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents референтној бази 
података, за сваку студију са појединачним импакт фактором (IF) већим или једнаким од 
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1.5, са позитивним резултатима довољним за извођење клинички релевантних закључака и 
њихову примену у широкој клиничкој пракси.  

Резултати публикације се морају односити на понуђени стент или претходну генерацију 
истог. Уколико се публиковани резултати односе на претходну генерацију истог стента, 
понуђач је дужан да достави изјаву оверену од стране произвођача да понуђени стент 
представља унапређену верзију истог стента. 

Неће се прихватити студије уколико су рађене на другачијем материјалу стента,  уколико је 
коришћен други лек на стенту, уколико је коришћен другачији тип полимера на стенту или 
су направљене измене у дизајну/платформи стента. 

 
- Додаје се алинеја 7,  тако да гласи: 

 „• За партију 4  потребно је доставити најмање две публиковане мултицентричне 

рандомизоване студије које се односе на понуђено медицинско средство, објављене у 

часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents референтној бази 

података, за сваку студију са појединачним импакт фактором (IF) већим или једнаким од 

1.5, са позитивним резултатима довољним за извођење клинички релевантних закључака и 

њихову примену у широкој клиничкој пракси.  

Резултати публикације се морају односити на понуђени стент или претходну генерацију 

истог. Уколико се публиковани резултати односе на претходну генерацију истог стента, 

понуђач је дужан да достави изјаву оверену од стране произвођача да понуђени стент 

представља унапређену верзију истог стента. 

Неће се прихватити студије уколико су рађене на другачијем материјалу стента,  уколико је 
коришћен други лек на стенту и уколико је коришћен другачији тип полимера на стенту.“ 

 
3. У прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација: 

 - за партију 4 - Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са  три 
нелинеарна флексибилна конектора у целој дужини стента или хибридни дизајн ћелије са 
перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a, мења се назив исте, тако да сада гласи : 

 „4. Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са  три нелинеарна 
флексибилна конектора у целој дужини стента или са два нелинеарна конектора у целој дужини 
стента уз додатне конекторе на проксималним сегментима, или са хибридним дизајном ћелије, са 
перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом m-TOR-a“. 

4.  У Прилогу В – Образац бр. 4.1. - Понуда за јавну набавку коронарни стентови за 2020. 
годину, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, врши 
се измена у складу са изменом у тачки 3. која се односи на партију 4. 

 

Пречишћен текст конкурсне документције, измењен Прилог Б – Техничка 
спецификација као и Прилог В- Образац бр. 4.1. - Понуда која у себи садржи образац 
структуре цене са упутством како да се попуни, за јавну набавку Коронарни стентови за 
2020. годину који садрже наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 

 

                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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