СТШ „Милева Марић“
Улица Главна 7, Тител, Србија
Тел: +381 21 2960 189, +381 21 2960 450
e-mail: sskola-titel@eunet.rs
Број: 1173-7/2018. од 10.12.2018. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број:
124/2012, 14/2015. и 68/2015.), врши се
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара – набавка пелета
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр: 1/2018.
Врши се Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку добара –
набавка пелета ЈН бр: 1/2018, и то:
- У делу: III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ УСЛУГЕ И СЛ, тачка 2, на страни 4/28, мења се и
гласи:
2. Техничке карактеристике:
- сировински састав: тврдо дрво буква минимално 75%,
- пречник 6±1mm,
- дужина 3.15 до 40 mm,
- укупна влага ˂ 10%,
- пепео ˂ 1.2%,
- ситне честице ˂ 3.15% ≤ 1%,
- насипна густина >600 kg/m3,
- укупан сумпор ˂0,12%,
- доња топлотна моћ са укупном влагом већа од 16.500 КЈ/kg,
- доња топлотна моћ без влаге и пепела већа од 18.000 КЈ/kg.
- У делу: IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 3. и 4, на
страни 5/28, мења се и гласи:
3. Додатни услови:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће, и то:
1.Да поседује Сертификат о испитивању квалитета пелета.
4. Начин доказивања додатних услова:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује:
- Доставом сертификата о квалитету пелета, издатог од акредитоване лабораторије
за испитивање чврстих горива за понуђени пелет.

Тражени квалитет понуђач доказује достављањем Сертификата о квалитету пелета
издатог од акредитоване лабораторије за испитивање чврстих горива, чију акредитацију је
одобрило Акредитационо тело Србије, не старији од 01.01.2018. године. Сертификат мора
гласити на понуђача и у њему мора бити наведено порекло пелета, односно назив
понуђача.
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац
продужава рок за подношење понуда до 18.12.2018. године до 10.00 часова а отварање
понуда обавиће се истог дана у 11.00 часова.
Комисија за ЈНМВ бр: 1/2018.

