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Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности добара – Набавка дрвеног пелета,  за коју је позив за подношење понуда  објављен на 

Порталу јавних набавки дана 17.07.2020. године.  Заинтересовано лице  доставило је наручиоцу 

путем електронске поште  Захтев за појашњење  конкурсне документације који је запримљен 

дана 20.07.2020. године  и заведен под деловодним бр. 479-6/2020. који гласи: 

„U prilogu mejla šaljemo izveštaj o ispitivanju peleta koji posedujemo i zanima 

nas da li,kao takav,može biti uvažen? Hvala na odgovoru“. 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015)  достављамо  следећи одговор: 

 

Конкурсном документацијом у поглављу  II  на  страни 3.  под називом:  „Врста, техничке 

карактеристике, квалитет, количина и опис добара, динамика испоруке, врста продаје, 

капацитет испоруке, период испоруке, место испоруке, нацин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета“    дате су  техничке карактеристике  добара  и то:  дрвени  

пелет (буква - јела),  пречник- 6 +- 1mm,  облик пелета – ваљкаст,  садржај влаге <= 10%,  

прашина <1%, дужина- 3,15 <=L<=40 mm (98 %), нето топлотна моћ:  16,3 <=Q<= 19 MJ/kg,  

садржај  пепела- до 1,2 %, паковање у врећама од 15 kg, важећи сертификат ENplusA2  или  

извештај о испитивању пелета.  

У поглављу  III  „Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност услова“  на страни 5.   дато је упутство како се доказује   испуњеност  додатног 

услова квалитета.   Понуђач мора доставити  важећи Сертификат о квалитету понуђеног 

пелета – ЕNplusA2  од акредитоване лабораторије Европске уније  или Извештај  о 

испитивању пелета,  издат  од стране Акредитоване лабораторије за испитивање чврстих 

горива чију је акредитацију одобрило Акредитовано тело Србије. Ако понуђач прилаже 

сертификат  ЕNplusA2,  он мора бити важећи у моменту подношења понуде, а ако се прилаже 

Извештај о испитивању пелета тај извештај не може бити старији од 6 месеци.  Сертификат/ 

извештај  се доставља у неовереној фотокопији.   Ознака квалитета мора да стоји на сваком 

паковању пелета.“ 
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