
ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

Врста,  техничке карактеристике,  квалитет, количина и опис добара,  начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испoруке добара

1.Врста и количина добара 
Gorivo: Evro dizel, Evro premium BMB 95, Tečni naftni gas i Adblue.
Количина горива одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на  местима
испоруке током периода снабдевања. 

2. Врста продаје 
Сукцесивна куповина  путем  картичне  продаје  и  одређена  на  основу  остварене  потрошње
наручиоца, током испоруке. 
Преузимање добара се врши преко платних картица. 

3. Техничке карактеристике 
У свему према спецификацији: Врста и техничке карактеристике горива.

 4. Квалитет добара 
Понуђена добра морају у потпуности по квалитету да одговарају стандардима који су прописани
за ову врсту производа, у складу са позитивним прописима Републике Србије.
Евро  дизел  мора  да  задовољи  све  захтеве  стандарда  СРПС  ЕН 590,  према Правилнику о
техничким и другим називима за течна горива члан 13. (Сл.гласник РС бр 111/2015).
Евро  премиум  БМБ 95  мора  да  задовољи  све  захтеве  стандарда   СРПС  ЕН 228,  према
Правилнику  о  техничким  и  другим  захтевима  за  течна  горива  члан  8.(Сл.гласник  РС  бр
111/2015).
Течни нафтни гас мора да задовољи све захтеве стандарда СРПС ЕН 589, према Правилнику о
техничким и другим захтевима за течни нафтни гас члан 6.(Сл. Гласник РС бр 97/2010, 123/2012,
63/2013).
Понуђач  гарантује  квалитет  испоручених  добара  у  складу  са  наведеним  стандардима  и
законским прописима.

5. Период испоруке:
Годину дана почев од датума закључења уговора. 
Период испоруке се  може продужити уколико након истека рока на који је уговор закључен,
остане неиспоручена укупна уговорена количина  горива.

6. Место испоруке добара 
Место испоруке горива (продаја путем картица) су бензинске  станице понуђача на територији
Републике Србије. Понуђач је у обавези да  у периоду важења уговора испоруку добара-горива
врши непрекидно и  у складу са  потребама  наручиоца,  под условима из прихваћене  понуде
понуђача. 
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из обрасца понуде.

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
У складу са oдредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне документације.



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
  
Табела 1. Врста и техничке карактеристике горива

1 2 3 4

Ред.бр. Назив горива Ниво квалитета
Оквирна количина у

литрима
1. Eвро дизел SPRS EN 590 24.000 l 

2.
Евро премиум

BMB 95
SRPS EN 228 9.000 l 

3. TНГ SPRS EN 589 6.000 l 
4. ADBLUE / 500 l

Напомена: Количине добара у спецификацији дате су оквирно . Наручилац се не обавезује да ће
за време трајања уговора наручити све процењене количине,  већ може наручити количине у
зависности од својих конкретних потреба. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за
квалитетно  формирање  понуђене  цене,  и  лаког  упоређивање  понуда.  Koличине  предметних
добара се могу кретати највише до процењене вредности јавне набавке. 


