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ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуга брзе доставе пошиљака (експрес
услуге), број 1-02-4047-19/14;

Сходно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12), достављамо вам објашњење у вези са постављеним питањима, H то:
1) Интересује нас да ли је могу ће раздвојити понуде за дома ћи и међународни

cao6paћaj, тј. како Ви посматрате понуде које немају у себи дефинисане неке од дефинисаних

врста услуге? Тачније ми нисмо у могу ћности да у свим ситуацијама код међународног
cao6paћaja одговоримо захтеву да he пошиљка бити на одредишту за 24 сата тј. 48 сати од
дана преузимања (Ех СФРЈ). Исто тако нисмо у могућности да у домаћем cao6paћajy сигурно
понудимо једну од три врсте услуга, пошто је наша мрежа специјализована за услуге доставе
у року од 24 сата.
Одговор:
➢ Наручилац је напоменуо да ce no правилу пошиљке уручују, најкасније до 17.00
часова наредног дана. Наравно, Наручилац разуме да се пошиљка не може уручити до 17.00
часова наредног дана у ве ћ ини земљама, јерје немогу ћ е организовати превоз на ma] начин да
она стигне у одређено време (нпр. авио превоз). Овај захтев је правило a не и обавеза
понуђача. Ако није у могу ћ ности из оправданих разлога онда се пошиљка доставља првог
следе ћ ег могу ћ ег радног дана до 17.00 часова (нпр. када се стекну објективни услови за
превоз пошиљке). Међутим, Наручилац очекује од понуђача да ово правило испуни када годје
то могућ е.
Нисмо сигурни на коју од mpH врсте услуга сте мислили, али напомиtvемо да се прва
врста услуга врши искључиво на територији Града Београда и то у року од 5 сати од
тренутка преузимања a друга врста услуга до 16.00 часова ucmor дана, на територи Града
Београда и територији целе Републике Србије уз једно ограничење да ако понуђач из
објективних разлога није у могућности (нпр. нема огранизован превоз или службу у неким
градовима) да изврши доставу пошиљки најкасније до 16.00 часова ucmor дана на
територији Републике Србије, која не укључује територију Града Београда, он има обавезу
да изврши доставу пошиљки најкасније до 16.00 часова првог наредног радног дана
(напомена: тоје често више од 24 сата).
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Сматрамо да су услови такви да ве ћ ина понуђача која се бави овом врстом услуга
може да испуни наше захтеве.

Овај одгОвОр доставити заинтерее0ваном пОнуђачу и објавити је на Порталу јавних
набавки и на интернет страници.

C поштОвањем,
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