
 

 
ДПТУ “Боров Дол” ДООЕЛ Радовиш 

ул. „Cвети Спасо Радовишки” бр.1, 2420 Радовиш 
contact@borovdol.mk 

+389 (034) 356 117 
 

 

ДПТУ “БОРОВ ДОЛ” ДООЕЛ 
Ул.Свети Спасо Радовишки бр.1 
2420 Радовиш 
Република Северна Македонија 
 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА КОМПАНИЈА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ГОРИВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
РУДНИКОТ “БОРОВ ДОЛ” -  РАДОВИШ 
 
 

     ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ од Радовиш, има потреба да склучи Договор со компанија за снабдување 
со гориво.  
     Компаниите што сакаат да учествуват на овој тендер, треба да достават официјални понуди до 
ДПТУ Боров Дол за да биде направен избор на најповолна понуда. 
     Сите заинтересирани страни што ќе достават понуда, треба да бидат запознаени со следните 
услови и критериуми 
 
1. Вид на услуга 
- Континуирано снабдување со гориво Еуродизел БС за потребите на компанијата ДПТУ Боров Дол 
ДООЕЛ  Радовиш 
 
2. Основните цели 
- Испорака на гориво Еуродизел БС во количина од околу 3000 тони до 31.12.2023 година. 
 
3. Очекуван резултат 
До 13.02.2023 год. – Избор на најдобра понуда за снабдување со гориво Еуродизел БС за потребите 
на компанијата ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ  Радовиш, според следните критериуми: 
- Понуден рабат во однос на цената формирана од Регулаторна комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија. 
 - Начинот на плаќање (предност ќе имаат компаниите што ќе дадат понуда за одложено плаќање 
од 30 дена, без банкарска гаранција и без кредитен лимит) 
 
4. Задачи на Продавачот на гориво 
- Континуирано снабдување со гориво Еуродизел БС за потребите на компанијата ДПТУ Боров Дол 
ДООЕЛ  Радовиш до 31.12.2023 година. 
   За непречено реализирање на оваа задача, неопходно е Продавачот да има свои автоцистерни 
кои секојпат ќе бидат на располагање за да одговорат на барањата на рудникот Боров Дол. 
 
 



 
5. Место на достава на гориво  
Горивото Еуродизел БС, треба да биде доставено до бензинската станица во компанијата ДПТУ 
Боров Дол ДООЕЛ  Радовиш со адреса: 
Ул.Свети Спасо Радовишки бр.1 
2420 Радовиш,  
Република Северна Македонија 
 
6. Општи барања кои треба да ги исполнува Продавачот 
6.1 Квалификациите на продавачот 
- Потврда за регистрирана дејност (ДРД) образец, за тргување со нафта и нафтени деривати, 
издаден од Централен регистар на Р.С.М 
- Сертификат за квалитет на горивото 
 
6.2 Исправност на превозните средства 
-Автоцистерните како превозни средства со кои ќе се доставува горивото, треба да бидат 
ангажирани од Продавачот 
- Ангажираните автоцистерни, треба да бидат во исправна состојба, со поминат технички преглед и 
важечка сообраќајна дозвола 
- Автоцистерните треба да имаат сертификати од овластена институција за извршено испитување и 
баждарење на системот за мерење на количината на гориво што се точи 
 
6.3 Услови на испорака 
- Навремена испорака на гориво Еуродизел БС и тоа 2-3 пати во текот на една недела, со најава од 
1 (еден) ден пред достава 
 
6.4 Доверливост на информации 
- Изјава за доверливост на податоци 
 
6.5 Лица за контакт 
- За доставување на понуди и комерцијални прашања  
е-маил: kdimitrov@borovdol.mk 
 
6.6 Начин на складирање на горивото Еуродизел БС 
- Доставеното гориво ќе биде складирано во 2 (два) резервоара со капацитет од 100 тони по 
резервоар 
 
7. Рок на склучување на договорот 
- Договорот ќе биде склучен на 12 (дванаесет) месеци 
 
8. Начин на плаќање 
- Одложено на 30 дена, без банкарска гаранција и без кредитен лимит 
 
9. Контрола на квалитет на горивото 
Квалитетот на горивото ќе подлежи на периодична контрола преку: 
- непосредна контрола на сертификатот за квалитет на горивото 
- лабораториско испитување на квалитетот на горивото 
 
10. Редослед на примопредавање на горивото Еуродизел БС 
- Доставеното гориво се мери на вага во ДПТУ Боров Дол ДООЕЛ 



 
- Утврдените количини од вагата во Боров Дол ќе бидат релевантни и ќе бидат внесени во 
испратницата. 
- Испратницата со утврдена количина се потпишува од претставник на Купувачот (одговорно лице 
на бензинска пумпа Боров Дол) и претставник на Продавачот (Возач на автоцистерна) 
 
11. Документи што Продавачот треба да ги предаде на Купувачот при секоја испорака: 
- Кантарна белешка од вагата на Продавачот 
- Испратница со утврдена количина издадена од Продавачот 
 
12. Прилог кон понудата 
- Тековна состojба, не постара од 6 (шест) месеци 
 
 
 
 
 
         30.01.2023 год.                                                                                        ДПТУ “БОРОВ ДОЛ” ДООЕЛ 
          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


