КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 99/3
Датум: 30.04.2019.

Појашњење бр. 2
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у поступку јавне набавке
мале вредности услугa – Пружање поштанских услуга, редни број јавне набавке 99/3, у складу са
одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у
законском року доставља појашњење конкурсне документације.
Питање број 1:
U poglavlju III Specifikacija za Partiju 1 u Napomeni navodite da je „Ponuđač u obavezi da
preda Naručiocu na korišćenje mašinu za frankiranje poštanskih pošiljaka za vreme trajanja
ugovora“, i s tim u vezi vas obaveštavamo da je mašina za frankiranje poštanskih pošiljaka u
vlasništvu JP „Gradsko stambeno“, a JP „Pošta Srbije“ Beograd omogućava korišćenje mašine
za frankiranje pri predaji poštanskih poišiljaka, a u skladu sa obostrano zaključenim ugovorom.
Napominjemo da usluga korišćenja mašine za frankiranje poštanskih pošiljaka spada u
domen rezervisanog servisa, iz čega sledi da je JP „Pošta Srbije“ Beograd, u smislu
Zakona o javnim nabavkama, shodno članu 7. stav 1. tač. 1), nosilac isključivog prava na
obavljanje delatnosti, a ujedno i jedina poseduje Licencu za obavljanje univerzalne
poštanske usluge (pošiljke do 2kg). Snodno navedenom, potrebno je Partiju 1 izuzeti iz ove
javne nabavke i pokrenuti N nabavku za usluge korišćenja mašine za frankiranje
poštanskih pošiljaka. U tom slučaju direktno se obraćate JP „Pošta Srbije“ Beograd, za
pokretanje N nabavke za usluge korišćenja mašine za frankiranje poštanskih pošiljaka, a
poziv možete poslati na mail: usluge@posta.rs.
Što se tiče Partije 2 i Obrasca 2 (Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni),
napominjemo da se cena daje samo za uslugu prenosa, i stoga je neophodna da se doda
napomena u Obrascu ponude da se sve druge usluge koje nisu predmet nabavke za ovu partiju,
odnosno posebne usluge i usluge po zahtevu pružaju u skladu sa Cenovnikom Ponuđača
važećim na dan pružanja usluga. U skladu sa ovim i u poglavlju VII Model ugovora za Partiju
2, u članu 3. dodati stav koji se odnosi na ove usluge. U istom članu brisati strav 3. jer se isti
odnosio na Partiju 1 koja će se brisati iz ove javne nabavke.
Одговор:
Одговор је садржан у Измени број 2 и пречишћеном тексту конкурсне документације oд дана
30.04.2019. године.
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