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Београд

ЈП „Пошта Србије"
Сектор за развој ii продају експрес, пакетских и логистичк их услуга
ул. Таковска број 2,11000 Београд

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, u то:
1) „У делу конкурсне документације Одељак III, Спецификација и захтеви,

Међународи cao6paћaj, на страни 7 наведени су рокови за уручење експрес пошиљака у
међународном cao6paћajy: ,,.. .Слање пошиљки за међународни cao6paћaj се најављује
телефонским путем или на други начин најкасније до 11.00 часова. Пошиљка преузета на
наведени начин и до наведеног времена се уручују, no правилу, најкасније до 17.00 часова
наредног дана. У случају да пошиљку, из оправданих разлога за које није крив Понуђач, није
могу ћ е уручити, пошиљка се уручује најкасније првог наредног могу ћег радног дана, до
17.00 часова..."
C обзиром на кратке рокове који се зактевају (Д-С до 17h) и не зависе од организације
курирског сервиса у земљи, молимо Вас за додатна појашњења:
1) За које земље је потребан рок Данас за сутра до 17h?

Одговор:
➢ He nocmoje унапред одређене земље. Пошиљке ce no потреби шаљу у разне земље
света. Наручилацје 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 земљ ама, јер је немогућ е организовати превоз на тај начин да она
стигне у одређено време (нпр. авио превоз). Овај услов је правило a не и обавеза понуђача.
Међутим, Наручилац очекује од понуђача да ово правило испуни када годје то могу ћ е.
2) Који је обим пошиљака на који се односи тендер за унутрашњи односно

међународни cao6pa ћaj?
Одговор:

➢ Није могућ е утврдити тачан обим пошгг.гоака алије он појединачно свакако мањи
од 100 у току године.
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3) Да ли је могуће доставити понуду само у делу за унутрашњи cao6paћaj? И да ли је
таква понуда прихватљива?
Одговор:

➢ Није могу ћ е, јер набавка није обликована no парrпијама. Таква понуда не би била
прихватљива.

Овај одговор доставити заинтересованом понуђачу и објавити је на Порталу јавник
набавки и на интернет страници.

C поштовањем,
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