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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 22.5.2017. 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: Хоће ли Комисија у овом случају, прихватити понуду nano-coated полимер стента, с
обзиром на доказане резултате на нивоу најновијих генерација DES-а (чак боље од неких од
стентова који се налазе у спецификацији Фонда) у погледу TLR-а од 4.6%, 0% стент тромбозе и
најбржег healing-а на свету, уз кратак DAPT од 4 недеље?
Свесни смо да се техничка спецификација разликује од спецификације понуђених стентова, те Вам
се обраћамо са молбом и сугестијом за кориговањем документације, чиме би се, не само повећала
конкурентност (у складу са чланом 10.ЗЈН) у овом поступку набавке, већ би се и обезбедили
најбољи интереси пацијената.
Појашњења ради, познато је да стручна јавност и пацијенти данас говоре о великим
компликацијама крварења које проузрокује DAPT у дужини препорученој уз импланатацију DES
стента. На основу изузетних резултата, FDA је 1. марта 2017. године издао препоруку коришћења
управо овог nano-coated полимер стента за дијабетне и high risk bleeding пацијенте, чиме се
потврђује ефикасна заштита свих пацијената укључујући и наведене категорије (FDA Вам
достављамо у прилогу).
Имајући у виду да је Законом о здравственој заштити, члан 23, дефинисано да се начело сталног
унапређења квалитета здравствене заштите остварује мерама и активностима којима се у складу
са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају могућности повољног исхода
и смањивања ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и
заједнице у целини, као и члана 14. Закона о здравственом осигурању, који каже да се начело
сталног унапређења квалитета обавезног здравственог осигурања остварује праћењем
савремених достигнућа у области обавезног здравственог осигурања и спровођењем мера и
активности којима се у складу са развојем Система здравственог осигурања повећавају могућности
повољнијег остваривања права из обавезног здравственог осигурања за свако осигурано лице,
мишљења смо да би у најбољем интересу пацијената, тј. осигураника и осигураних лица, нарочито
за поменуте групе пацијената, било увођење и nano-coated полимер стента, због свих предности у
односу на тражене карактеристике у спецификацији.
Такође, имајући у виду и начело ефикасности и економичности (члан 9.ЗЈН), напомињемо да се
као такви, ови стентови уклапају у процењену вредност набавке, те да као такви не изискују
додатне трошкове наручиоцу.
Уочили смо да је у техничкој спецификацији, иако има неколико партија за DES дефинисана једна
партија за DES стент и то само једног произвођача, значајно дебљег струт-а, чак доказано већег
процента TLR-а и веће стент тромбозе него што је доказао стент нашег Принципала и мишљења
смо да у таквим условима, не дозволити стенту који има FDA за дијабетне пацијенте да има
простор где може да се такмичи, представља дискриминацију што је противно члану 72. ЗЈН који

забрањује Наручиоцу да користи техничку спецификацију како би елиминисао могућност учешћа
потенцијалних понуђача.
Наш стент има карактеристике: кобалт-хром легура, отвореног дизајна, са пермамантним инертним
полимером, са DAPT-ом од 4 недеље и 0% стент тромбозе, FDA за дијабетне и high risk bleeding
пацијенте.
Надамо се да ће Комисија Фонда интерес пацијента ставити испред свих других, те да ће изаћи у
сусрет нашем захтеву да се техничка спецификација, из разлога правног формализма, коригује у
складу са условима на тржишту а у складу са ЗЈН.

Одговор: Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне
документације. Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој
спецификацији из разлога што је предмет набавке дефинисан на основу потреба
здравствених установа, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
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