Naročnikom
Ponudnikom

Pošta Slovenije d.o.o.
Področje tehnologije in
globalne logistike
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
telefon: (02) 449 2201
telefaks: (02) 449 2139
e–pošta: info@posta.si
www.posta.si

PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE NAVODIL PONUDNIKOM ZA NASLAVLJANJE
POŠILJANJE PONUDB KOT PRIJAVO NA OBJAVLJENO JAVNO NAROČILO

IN

Kot poštne pošiljke pošiljatelji (ponudniki) pošiljate ponudbe za razna javna naročila. Da bi
ponudba prispela do naročnika pravočasno, je potrebno upoštevati, da mora biti pošiljka s
ponudbo:
1. pravilno naslovljena,
2. odposlana pravočasno,
3. z izbrano ustrezno storitvijo.
Le z zagotovitvijo vseh 3 postavk ste lahko prepričani, da ste naredili vse kar je v vaši moči, da bi
pošiljka prispela na naslov naročnika pravočasno.
1. Pošiljka je pravilno naslovljena, kadar je na kuverti naslovnikov naslov napisan v spodnjem
desnem delu naslovne strani. Označba, da gre za ponudbo za javno naročilo – »Ne odpiraj!
Za javno naročilo – Ponudba za …..« – mora biti izpisana z velikimi tiskanimi črkami na
levi strani naslovne strani. Pošiljateljev naslov je lahko napisan v zgornjem levem kotu
naslovne strani kuverte ali na hrbtni strani. Vsi ostali podatki napisani na kuverti so moteči
in niso v skladu z določbami o naslavljanju pošiljk. Naslovna stran pravilno naslovljene
pošiljke zgleda takole:
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2. Pri pošiljanju ponudbe za JN morate upoštevati, da je rok prenosa pošiljke v Slovenije od
1 do 3 dni, ne glede na to ali gre za navadno, priporočeno, vrednostno pošiljko. V ta rok se
ne šteje dan, ko je bila pošiljka oddana, če je bila oddana na pošti, kjer se je že izvršila zadnja
odprava pošiljk s tiste pošte, potem se v ta rok ne šteje niti naslednji dan. Prav tako se ne
štejejo sobote, nedelje in prazniki. Primer: če bi oddali pošiljko za JN na kakšni manjši pošti
npr. v ponedeljek po času, ko so pošiljke že bile odpravljene s pošte, bi bila takšna pošiljka
odpravljena s pošte naslednji dan, to je v torek. Najhitreje bi lahko bila vročena naslovniku
v sredo, ker pa je rok prenosa do 3 dni, bil lahko bila vročena najkasneje tudi v petek. Da bo
pošiljka pravočasno prispela do naslovnika upoštevajte te roke. Pošta, kot izvajalec prenosa
pošiljk je odškodninsko odgovorna v primerih, da je prekoračen rok prenosa 3 dni.
3. Pri pošiljanju ponudbe za JN je zelo pomembno, da se izbere ustrezna storitev. Navadna
pisemska pošiljka to zagotovo ni, saj kot pošiljatelj nimate potrdila, da ste pošiljko oddali,
naslovnik pa ne potrdi prevzema pošiljke. Za navadne pošiljke tudi ni omogočeno sledenje
pošiljkam, kar pomeni, da je vsako iskanje pošiljk onemogočeno. Če kot storitev izberete
priporočeno, vrednostno pismo ali Hitro pošto potem imate potrdilo, da ste pošiljko
oddali, naslovnik pa bo potrdil prevzem pošiljke. Za te pošiljke je omogočeno sledenje
pošiljki (sprejem in vročitev – na spletni strani http://sledenje.posta.si/). Pri pošiljanju
pošiljke kot priporočene ali vrednostne, ne pozabite na roke prenosa, ki so navedeni
v točki 2. V kolikor pa zelo kasnite z oddajo pošiljk za JN in bi morala pošiljka biti naslednji
dan pri naročniku, je potrebno obvezno izbrati storitev Hitra pošta, kajti pri tej storitvi so
zagotovljeni drugačni roki za prenos pošiljke, kot pri ostalih pošiljkah. Pošiljke Hitre pošte
so v večjih krajih po Sloveniji vročene še isti dan, če so bile oddane do določene ure (razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih), oziroma najkasneje naslednji delovni dan zjutraj. Več o
tem na spletni https://www.posta.si/zasebno/postne-storitve/posiljanje/hitra-posta-posloveniji.
Priporočila za naslavljanje in pošiljanje pošiljk s ponudbami za javni razpis so objavljena tudi na spletni
strani: https://www.posta.si/naslavljanje.
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