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 Број:19/14/ОП 
 Датум:19.01.2015. 
 
 
 
 ПРЕДМЕТ:ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 
 
 Геронтолошком центру из Суботице су дана 16.01.2015. године упућена следећа 
питања увези са јавном набавком број 19/14/ОП- Набавка агропелета за потребе РЈ „Дом 
за негу“ Геронтолошког центра из Суботице: 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 
Који су одговарајући адитиви који се додају у производњи пелета, а све у оквиру стандарда 
EN 14961-6:2012 сада ISO 17225-6:2014? 
 
OДГОВОР 1: 
Наручилац је у оквиру конкурсне документације, као и извршеним изменама, предвидео да 
понуђач треба да понуди агропелет од пшеничне сламе, са или без адитива, а који је 
одговарајућег квалитета који онемогућава таложење силиката и појаву загушења у раду 
котла.Дакле, агропелет може бити са или без адитива, али мора имати таква својства која 
онемогућавају појаву силиката и загушења у раду.Наручилац не може експлицитно да 
наведе које су то тачно адитиви, с обзиром да се ради о пословној тајни сваког 
произвођача, већ је само битно да агропелет, са или без адитива, има својства која су 
тражена. 
 
ПИТАЊЕ 2: 
Која је овлашћена лабораторија која може да да потврду о квалитету, а све у складу са 
претходним питањем? 
 
ОДГОВОР 2: 
У конкурсној документацији наведено је да се ради о акредитованој лабораторији, дакле то 
може бити било која лабораторија која је акредитована односно која има дозволу 
(овлашћење) за вршење наведених анализа. 
 
ПИТАЊЕ 3: 
Да ли би та лабораторија вршила и анализу сваке сукцесивне испоруке да би произвођач 
био сигуран да је испоручио робу по Вашим захтевима? 
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ОДГОВОР 3: 
Конкурсном документацијом предвиђена је обавеза понуђача да у оквиру своје понуде 
наручиоцу достави извештај о квалитету који је сачињен од стране овлашћене 
лабораторије или другог овлашћеног субјекта који потврђује да је роба коју нуди у погледу 
техничких карактеристика у складу са захтевима конкурсне документације.Такође, понуђач 
је обавезан да приликом достављања понуде преда уз понуду наручиоцу узорак робе коју 
нуди у количини од 5 килограма у херметички затвореном паковању са назначеним 
датумом предаје, потписом овлашћеног лица и печатом. 
Даље се предвиђа да ће се приликом сваке испоруке из контигента агропелета који је 
испоручен узети два узорка у количини од 2 килограма и херметички затворити, са 
назначењем датума узимања узорка и потписом представника обе уговорне стране.Један 
узорак предаје се наручиоцу а један понуђачу, и наведени узорци се чувају за потребе 
вршења анализа у случају да се јави сумња да испоручени агропелет по својим 
карактеристикама не одговара оном који је понуђач нудио у својој понуди.Дакле, анализа 
додатна се не врши приликом сваке сукцесивне испоруке, већ се узима узорак, а анализа 
се ради само у случају да постоји сумња да испоручени агропелет не одговара оном који је 
тражен, односно уколико постоје одређени проблеми у раду котла за које постоји сумња да 
су изазвани неадекватним агропелетом.Тада би контролу агропелета вршила наведена 
акредитована лабораторија, уз могућност да наручилац у случају сумње тражи и додатну 
контролу друге лабораторије. 
 
 
 

  
____________________________ 
Славица Кујунџић 
Председник Комисије за јавне  

  набавке 


