
 1 

 
 Број:19/14/ОП 
 Датум:22.01.2015. 
 
 ПРЕДМЕТ:ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2 
 
 Геронтолошком центру из Суботице је дана 21.01.2015. године упућено питање 
увези са јавном набавком број 19/14/ОП- Набавка агропелета за потребе РЈ „Дом за негу“ 
Геронтолошког центра из Суботице: 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 1: 
Молимо Вас за мишљење оследећем: 
Наиме, ради се о агропелету од пшеничне сламе који у себи има силикате који у процесу 
клсичног сагоревања ствара шљаку и долази до загушења котла.Не говоримо о 
квалитетном или неквалитетном пелету јер се у производњи пелета тај састојак не може 
елиминисати.Зато се пелет од пшеничне сламе и сагорева у котловима предвиђеним за 
агро пелет који у свом раду користе одговарајуће вибро решетке или имају у себи систем за 
удувавање ваздуха у одређеној фази сагоревања.Дакле, да ли ће доћи до стварања шљаке 
зависи од самог котла, а не од пелета.Потпуно смо спремни да користимо адитиве које 
произвођач котла предлаже да не би дошло до загушења, јер као што је већ напоменуто 
сваки котао ради по другом систему. 
 
OДГОВОР 1: 
Наручилац је у оквиру свог одговора на већ постављена питања дао одговор да 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. 
Што се тиче котла, котао који је инсталиран поседује вибро решетку која има функцију да 
својим окретањем и вибрирањем онемогућава стварање силиката.Из наведеног разлога 
Наручилац је предвидео обавезан обилазак локације, где су потенцијални понуђачи између 
осталог могли да се упознају и са типом котла који је постављен, са његовим својствима и 
карактеристикама, те да на основу тога процене који агропелет ће понудити, а према 
задатим карактерсистикама.Дакле, наручилац не може вршити процену који би агропелет 
евентуално довео до загушења и стварања силиката, већ сваки понуђач треба да понуди 
агропелет који је адекватан за тип котла који је инсталиран. 
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