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Бр. 
партије Назив партије Јед. 

мере 
Количине 
за РФЗО 

 
Количине 
за Фонд 
за СОВО 

 
Укупне 
количи-

не 

 
Процењена 
јединична 

цена 

 
Процењена 
вредност за 

РФЗО 

Процењена 
вредност за  

Фонд за СОВО 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

1 

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина) са 
дебљином жице 
(strut thickness) < 

0.0032 inch 
(дебљина жице се 
односи на стент 

дијаметра 3,0mm) 

ком 800 303 1.103 6.383,00 5.106.400,00 1.934.049,00 7.040.449,00 

2 

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 

ком 4.100 280 4.380 35.000,00 143.500.000,00 9.800.000,00 153.300.000,00 

3 

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентним 
биодеградабилним 

полимером, 
обложен 

имуносупресивним 
леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-

TOR-a 

ком 3.100 280 3.380 35.000,00 108.500.000,00 9.800.000,00 118.300.000,00 

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 

ком 4.500 295 4.795 35.000,00 157.500.000,00 10.325.000,00 167.825.000,00 
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ћелијског циклуса 
инхибицијом m-

TOR-a 

5 

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина) без 
полимера, 
обложен 

имуносупресивним 
леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-

TOR-a 

ком 3.100 295 3.395 35.000,00 108.500.000,00 10.325.000,00 118.825.000,00 

6 

Коронарни стент 
израђен од 

нерђајућег челика 
без полимера, 

обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-

TOR-a 

ком 800 40 840 35.000,00 28.000.000,00 1.400.000,00 29.400.000,00 

7 

Коронарни стент 
отвореног дизајна,  

израђен од 
вишеструке 

сегментне легуре 
хрома (кобалт или 

платина) са 
перманентним 

полимером 
обложен 

имуносупресивним 
леком који 
зауставља 
прогресију 

ћелијског циклуса 
инхибицијом m-

TOR-a 
 

ком 3.600 250 3.850 35.000,00 126.000.000,00 8.750.000,00 134.750.000,00 

8 

Прекривени 
коронарни стент за 

збрињавање 
акутних 

коронарних 
перфорација и 

руптура  

ком 20 2 22 80.000,00 1.600.000,00 160.000,00 1.760.000,00 

Укупно 20.020 1.745 21.765 / 678.706.400,00 52.494.049,00 731.200.449,00  
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Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партије 1-6) 

 Премонтиран на дилатациони балон; 
 Monorail (Rapid exchange) дизајн; 
 Доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више);  
 Доступни дијаметри стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више). 
 

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који 
води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.  
Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo са роком трајања не краћим од 
2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке. 
 
Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 7) 

 Премонтиран на дилатациони балон; 
 Monorail (Rapid exchange) дизајн; 
 Доступни дијаметри стента од 2,0 mm до 5 mm. 

 
Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који 
води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.  
Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo са роком трајања не краћим од 
2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке. 
 
Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 8) 
 

 Monorail (Rapid exchange) дизајн 
 6F guiding компатибилност 
 Профил за пролазак лезије: 1,20 mm или мање (мерење се односи на стент дијаметра 3 

mm) 
 Дужине од 15 до 25 mm или више 
 Дијаметри од 2,5 до 4,5 mm или више 

 
Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који 
води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.  
Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo са роком трајања не краћим од 
2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке. 
 
 


