
Основна школа  

„Бранко радичевић“ Шид 

Број: 699-7/2019 

Дана,  14.10.2019 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  по ЈН 

5/2019 дрвени  пелет  који је запримљен дана 11.10.2019. године  и заведен под деловодним бр. 

699-6/2019. који гласи: 

„U vašoj  konkursnoj dokumentaciji  se zahteva da atest nebude stariji od  

šest meseci a nepiše rok važenja  atesta 
 

PITANJE- neki  prizvođaći su  svoj pelet atestirali ranije   od 6 meseci kako 
vi zahtevate  u vašoj konkursnoj dokumentaciji  ali je važano rok važnosti  
atesta 

Primera radi ako se atest isporučuje u  toku2019/2020 god onda bi 
važnost atesta trebala da bude bar do polovine 2020 god u zavisnisti od 

dinamike  vaših zahteva za isporukom  peletaili da rok važenja atesta 
bude  duži od roka isporuke recimo kraj 2020 god 

Na svakom paketu peleta treba da bude  odštampan atest  i da piše koji je 
A1 ILI A2.“ 

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

следећи одговор:  

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“.   

  

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.  Сертификат се доставља у 

неовереној фотокопији.  Ознака квалитета мора да стоји на сваком паковању пелета.“ 

 

У тексту  конкурсне  документације  где  год се  наводи  „сертифкат   ЕN plus A2“,   треба да 

стоји „важећи сертификат   ЕN plus A2“.          
 

         

Комисија за јавне набавке 

 


