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Страна 1  
 

Број 

партије 
Назив партије Количина 

Процењена 
јединична цена 

Процењена 
вредност 

1. 
Конусни PTFE графт споља ојачан са 

‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера  
7-5 мм или 7-4 мм 

30 70.000,00 2.100.000,00 

2. СЕТОВИ ЗА " IN SITU " BYPASS 70 99.000,00 6.930.000,00 

3. 
Ендоваскуларни графтови за грудну аорту 

дужи од 220мм, са доступне четири 
различите дужине 

10 1.190.000,00 11.900.000,00 

4. Комплијантни балон катетер за стент графт 10 10.500,00 105.000,00 

Укупно: 21.035.000,00 

 
ШИФРА ИЗ ОРН ( ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) – 33600000 
 

 

 ПАРТИЈА 1 - Конусни PTFE графт споља ојачан са ‘’прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ 
промера    7 - 5 мм или 7 - 4 мм 

-  да су стерилни и апирогени у оригиналном паковању 
-  да су постимплантационо апсолутно непропустљиви за крв  
-  да су биокомпатибилни 
-  да показују минималну стопу годишње дилатације 
-  минимална дужина графта: 60 цм 

 ПАРТИЈА 2 - Сетови за " IN SITU " BYPASS 

-  да су стерилни и апирогени у оригиналном паковању 
- да имају експандибилне ножеве који омогућавају прилагођавање венама различитих димензија  

 ПАРТИЈА 3 -  Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне 
четири различите дужине  

-  адаптабилност на елонгацију и закривљеност аорте 
-  материјал стента: нитинол 
-  материјал графта: ткани полиестер или PTFE 
-  „Self“-експандибилност 
-  дужина покривеног дела стент графта већа од 220мм 
-  доступни у четири различите дужине за сваки дијаметар 
-  да поседује могућност сепаратног (парцијалног) отпуштања током имплантације (да то буде 
наведено у Упутству за употребу) 
-  да су стерилно упаковани 
-  да се након имплантације пацијенти могу изложити снимању магнетном резонанцом 

 ПАРТИЈА 4 -  Комплијантни балон катетер за стент графт  

- промер инсуфлираног балона 10-46 мм и/или више 
- компатибилан са уводником 12 french 
- компатибилан са жицом 0,035 inch 
- са радиопакним маркерима за прецизно позиционирање 
 


