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Аутотранспорт, д.о.о. Николе Тесле 19, 12208 Костолац, тел: 012/241-840 

Набавка Број:   npz221079 

Датум: 20.06.2022. 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 

Предмет набавке је куповина следећих течних горива за моторна возила: 

 

Назив и опис Технички опис 

Евро дизел 

Мора задовољити одредбе важећег 
Правилника о 

техничким  и  другим  захтевима  за  течна      
горива 

нафтног порекла 

Бeзoлoвни мoтoрни бeнзин Евро 

премијум БМБ 95 

Мора задовољити одредбе важећег 

Правилника о 
техничким  и  другим  захтевима  за  течна  го
рива 

нафтног порекла 

Течни нафтни гас –

TNG                                                            
          

Мора задовољити одредбе важећег 
Правилника о 

техничким  и  другим  захтевима  за течни 
нафтни гас 

 

Квалитет: Према важећим стандардима (одређен прописима СРПС),  Правилником о 
техничким и другим захтевима за Гориво (Еуродизел, BMB-95, TNG) нафтног порекла („Сл. 
гласник РС“ бр. 111/2015, 106/2016 ) и Правилником о техничким  и  другим  захтевима  за 
течни нафтни гас ("Сл. гласник РС", бр. 97/2010, 123/2012 и 63/2013). 
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Врста, техничке карактеристике (спецификације) 

 

Р. бр. Назив горива Јед. 
мере 

Оквирна 
количина 

1 Евро дизел литар 700.000 

2 Евро премијум БМБ 95 литар 40.000 

3 Течни нафтни гас –

TNG                                                                      

литар 10.000 

 

НАПОМЕНА:  Наведен количине су планиране, оквирне количине на годишњем нивоу и 
наручилац задржава право да поручи  већу или  мању количину од планиране количине, 
као и да одустане од дела набавке добара. Учешћем у овој  набавци, Понуђач је са овом 
могућношћу УНАПРЕД УПОЗНАТ И ПРИХВАТА ЈЕ, те се ОДРИЧЕ постављања било каквог 
одштетног захтева према наручиоцу. 

Реч је о оквирним количинама према којима понуђачи дају своје понуде и у односу на које 

ће  Наручилац извршити упоређивање и рангирање понуда. Наручилац ће Уговор о 
набавци закључити до висине  вредности набавке. Понуђачи који дају своје понуде 
прихватају одступања у погледу количина као саставни део понуде, односно саставни део 
уговорне обавезе за понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија. 

Рок испоруке: сукцесивно, према потребама купца. 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1 

Да у последњих  шест месеци пре 
дана упућивања позива за 
подношење понуда није био у 
блокади. 

Изјава којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава  услове за учешће 
у поступку набавке.  

2 

 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности-  
дозвола за обављање енергетске 
делатности  

 

ДОКАЗ: Лиценца  за  обављање  
енергетске  делатности  -  трговина 
нафтом, дериватима нафте, биогоривима 
и компримованим природним гасом, 
утврђена Законом о енергетици („Сл. 
гласник РС“, бр. 145/2014) издате од 
стране Агенције за енергетику Републике 
Србије,  у виду неоверене копије 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке мора испунити додатне услове, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредним тачкама:  

 
1. Да  понуђач  на истој бензинској станици, која није удаљена више од 15 км од 

седишта наручиоца, има све врсте горива која су предмет набавке; 
2. Евидентирања трансакција путем картица за гориво и увида у све трансакције; 

3. Да бензинска станица најближа наручиоцу, поседује минимум једно истакачко 

место на пумпном аутомату протока минимум 120 литара/минути, у тренутку 

подношења понуде; 

4. Да прилазним саобраћајницама бензинској станици не постоји ограничење за 

теретна возила чија је највећа дозвољена маса изнад 12 тона, шлеперима и 

теретним возилима са прикључним возилима, као и да буде саобраћајно и 

грађевински уређен за несметано кретање (без маневрисања) наведеним 

возилима, као и њихово безбедно укључивање у саобраћај; 

5. Да понуђач поседује одговарајућу продајну мрежу бензинских станица на 

територији места:  

• Костолац, 

• Пожаревац, 

• Петровац на Млави, 

• Аутопут Београд-Ниш 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне набавке понуђач доказује 
достављањем Изјаве потписане и оверене којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку  набавке, дефинисане 
овим позивом за подношење понуда. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу: 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ____________________________________________________у поступку набавке 
добара “НАБАВКА ГОРИВА (Evro dizel, BMB-95, TNG)“  испуњава све услове дефинисане 
позивом за подношење понуда за предметну  набавку.  

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРОДАЈНОЈ МРЕЖИ 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Понуђач  ___________________________________ под  пуном  материјалном  и кривичном  
одговорношћу  потврђује  да  на  територији  Републике  Србије  има  бензинске станице 
на следећим адресама: 

 

Редни 
број 

Град Адреса 
Број телефона и 

радно време 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Бензинска станица, која није удаљена више од 15 км од седишта наручиоца, и има све 
врсте горива која су предмет набавке, налази се у _________________________________ 
(град и адреса), број телефона _______________ , радно време ____________. 

 

      Датум            М.П.            Потпис понуђача 

_______________                _________________________ 

Напомена: Понуђач може по потреби овај образац да фотокопира уколико има више 
бензинских станица, а може уместо овог обрасца на свом обрасцу да прикаже списак 
бензинских станица по градовима, на територији целе Републике Србиje. 


