
Основна школа  

„Бранко радичевић“ Шид 

Број: 699-12/2019 

Дана,  15.10.2019 године 

 

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 09.10.2019. године. Заинтересовано лице доставило је 

наручиоцу путем електронске поште  Захтев за појашњење  конкурсне документације  који је 

запримљен дана 14.10.2019. године  и заведен под деловодним бр. 699-10/2019. који гласи: 

„Na strani 4/28 u tački 3 ste definisali da traženi kvalitet ponuđač  dokazuje 

dostavljanjem sertifikata o kvalitetu ponuđenog peleta - sertifikat EN plus A2.  

Pitanje glasi: 

1. Da li traženi kvalitet ponuđač može dokazati i Izveštajem o ispitivanju peleta izdat od 
strane akreditovane laboratorije za ispitivanje čvrstih goriva? 

2. Ukoliko ponuđač dostavi sertifikat EN plus A2, da li on mora biti važeći na dan 

otvaranja ponuda? 

3. Da li dostavljeni sertifikat EN plus A2 podrazumeva da je izdat od strane akreditovanih 

institucija (laboratorija) Evropske Unije jer naše laboratorije nisu akreditovane da izdaju 
sertifikate EN plus A1 i A2? “ 

 
У вези  питања који се односи на поседовање сертификата,  Наручилац благовремено  даје 
следећи одговор:  

Тражени квалитет се може доказати и  Извештајем о испитивању пелета. У том смислу 

наручилац мења/појашњава конкурсну документацију: 
 

Мења се Конкурсна  документација  на страни  4. -  Поглавље  - III  - Услови за учешће у 

поступку јавне набавке,  који  се односи на додатни услов  који сада гласи:    
„Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  додатни услов за 

учешће у поступку јавне набавке из  чл. 76.  Закона, у погледу квалитета пелета достављањем  

важећег  сертификата  о квалитету понуђеног пелета – ЕN plus A2 од акредитоване 

лабораторије Европске уније  или извештаја о испитивању пелета,  издатог од стране 

Акредитоване лабораторије за испитивање чврстих горива чију је акредитацију одобрило 
Акредитовано тело Србије. 

Ако понуђач прилаже сертификат  ЕN plus A2,  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.  
Мења се Конкурсна  документацију на страни  5.   у делу  који се односи  на начин како се 
доказује испуњеност  додатног  услова   у погледу квалитета дрвеног пелета,   који  сада гласи: 

   

“Као доказ испуњености додатног услова квалитета понуђач мора доставити  важећи 
сертификат о квалитету понуђеног пелета – ЕN plus A2  од акредитоване лабораторије 

Европске уније  или Извештај  о испитивању пелета,  издатог  од стране Акредитоване 

лабораторије за испитивање чврстих горива чију је акредитацију одобрило Акредитовано 
тело Србије. 

Ако понуђач прилаже сертификат  ЕN plus A2  , 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.“ 
У тексту  конкурсне  документације  где  год се  наводи  „важећи сертификат   ЕN plus A2“,   

треба да стоји „важећи сертификат   ЕN plus A2 или Извештај о испитивању пелета“.          
 

    
Комисија за јавне набавке 


