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Предмет : Додатна појашњења

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број
124/2012), комисија за јавну набавку број 06/2015 доставља одговоре на питања.

ПИТАЊЕ БР. 1.:
За ставку под редним бројем 3. Испорука листа „Просветни преглед“ (јединична
маса листа од 101гр-130гр), потребно је да дефинишете коју врсту услуге желите
да користите за слање листа „Просветни преглед“. Имајући у виду да у складу са
позитивним законским прописима, односно сходно члану 7. Закона о
поштанским услугама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 30/10 и 62/14)
корисници поштанских услуга имају право и обавезу да одаберу ону врсту
услуге која одговара природи, врсти и значају, одн. стварној вредности пошиљке
за корисника. Напред наведено, директно утиче на одређивање јединичне цене
за ову ставку, као бисмо на адекватан и недвосмислен начин дали укупну цену
за тираж од 34 броја листа на годишњем нивоу. С тим у вези, Прилог 6.
конкурсне документације Спецификација адреса претплатника на лист
„Просветни преглед“ усагласити са наведеним;
ОДГОВОР БР. 1.:
Ставка под редним бројем 3, главе II конкурсне документације се односи на штампане
ствари, односно на тисковину.
У складу са наведеним појашњењем, извршена је и измена главе III-2, конкурсне
документације.

ПИТАЊЕ БР. 2.:
За ставку под редним 1. и редним бројем 2. можемо извршти преузимање
пошиљака на адреси наручиоца у Београду, с тим да напомињемо да се за ову
врсту услуга примењује посебан Ценовник за услуге „Бизнис сервиса“, што
значи да цена за пријем, пренос и уручење пошиљака не обухвата и преузимање
пошиљака на адреси.
ОДГОВОР БР.2 .:
Ценовник за услуге преузимања пошиљака са адресе Наручиоца, по којима ће се
фактурисати наведена услуга, понуђач је у обавези да достави у оквиру додатних услова
глава III-2 конкурсне документације.

Београд, 26.11.2015. године

Просветни преглед д.о.о.

