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Vprašanje 1: V razpisni dokumentaciji navajate v ponudbenem predračunu: "3. skupina: 

Vzdrževanje sistema za obdobje pet (5) let od trenutka, ko gre prvi mejnik v produkcijo " - torej 

vzdrževanje za 5 let od trenutka, ko gre prvi mejnik v produkcijo. V okvirnem sporazumu navajate 

v členu 3: "Vzdrževanje se bo izvajalo 5 let po zaključeni implementaciji." Pomen teh dveh zahtev 

NI enak. Prosimo za pojasnilo in ustrezne popravke v dokumentaciji.  

Odgovor 1: Vzdrževanje sistema se bo izvajalo za obdobje pet (5) let od trenutka, ko se začne 

programska oprema pri naročniku uporabljati. V vzorcu okvirnega sporazuma se ustrezno 

popravi člen 3. 

 

 

Vprašanje 2: Nikjer v tehnični dokumentaciji ne zasledimo informacije o številu "okolij" rešitve - 

razvojno/testno, predprodukcijsko, produkcijsko. Število okolj vpliva tako na število potrebne 

programske opreme kot obseg storitev implementacije. Hkrati vas prosim še za vaš standardni 

proces prehoda novih aplikacij v produkcijsko delovanje. 

Odgovor 2: Vzpostaviti je potrebno 3 okolja - razvojno, testno in produkcijsko. 

 

 

Vprašanje 3: V dokumentu 3 IPLP zahteve v poglavju Merila za točkovanje navajate kako mora 

ponudnik predstaviti dokazila: "Posnetek zaslona, ki pri referenčnem uporabniku prikazuje 

funkcionalnost;"  

Tako kot Pošta Slovenije zahteva, da so za vas razvite funkcionalnosti in procesi izvedbe avtorsko 

delo, tako zahtevajo tudi naše referenčne stranke. Smatrajo, da so posnetki zaslona, ki izkazujejo 

način izvedbe posamezne funkcionalnosti avtorsko delo in konkurenčna prednost in je na ta način 

ne želijo razkriti.  

Govorimo o strankah, ki so za Pošto Slovenije sicer ne neposredni konkurent so pa stranka, ki želi 

ohraniti svojo konkurenčno prednost. Prosimo za premislek, da se zahteva o zaslonskih slikah iz 

referenčnih projektov umakne iz načina dokazila, saj verjamemo, da izpis iz tehnične dokumentacije 

in potrditev naročnika, predstavlja ustrezno dokazilo. 

Odgovor 3: Naročnik se zaveda, da je podatek o merilu lahko predmet vpogleda, vendar pa 

je predmet vpogleda zgolj podatek o temu, ali je ponudnik posamezno funkcionalnost 

ponudil, dodatna dokazila o posamezni funkcionalnosti (npr. zaslonske slike) pa bo 

obravnaval kot poslovno skrivnost in je ne bo razkril tretjim v postopku oddaje javnega 

naročila, zato vztraja pri podani zahtevi.« 

 

 

Vprašanje 4: V prilogi 6 SLA navajate, da mora osnovno vzdrževanje rešitve zajemati "Prilagajanja 

programske opreme zakonskim spremembam na področju Republike Slovenije;". Ta zahteva ni 

realna, saj prilagajanje zakonskim spremembam lahko zahteva bistveno prilagoditev programske 

opreme in izredno velik obseg storitev uvedbe v vaše okolje, ki ga v tem trenutno ni mogoče niti 
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predvideti niti oceniti. Predlagamo, da se zakonske spremembe na posameznem vsebinskem delu, 

ki nastanejo do začetka implementacije posameznega vsebinskega dela štejejo v obseg storitev 

implementacije, medtem, ko se vse zakonske spremembe, ki nastanejo po začetku implementacije 

posameznega vsebinskega modula obravnavajo kot sprememba na projektu. 

Odgovor 4: Naročnik se strinja s predlogom, da se zakonske spremembe na posameznem 

vsebinskem delu, ki nastanejo do začetka implementacije posameznega vsebinskega dela 

štejejo v obseg storitev implementacije, medtem, ko se vse zakonske spremembe, ki 

nastanejo po začetku implementacije posameznega vsebinskega modula obravnavajo kot 

sprememba na projektu. 

 

 

Vprašanje 5: V zvezi z dokumentom priloga 7 Integracije, razumemo, da boste kot naročnik 

zagotovili:  

- natančne specifikacije integracijskih točk na obstoječe sisteme, ki vključujejo (tehnično 

dokumentacijo in opise, natančno specifikacijo in opis posameznih polj, ustrezne strokovnjake za 

dodatna pojasnila)  

- ustrezne strokovnjake, ki bodo na voljo v časih dogovorjenih z izvajalcem, za tehnična in 

uporabniška testiranja  

- ustrezna okolja za testiranja integracij na obstoječe sisteme  

- v primeru, da so to zunanji izvajalci, ki predstavljajo dodatni strošek, da ta strošek krije naročnik. 

Odgovor 5:  Kot je navedeno v dokumentu 7. Integracije IPLP sistema in obstoječega IT 

sistema PS  je naročnik na osnovi poznavanja rešitev, ki jih ponujajo različni ponudniki na 

trgu, predvidel točke, v katerih se bosta navezala nov IPLP sistem in obstoječi IT sistem Pošte 

Slovenije. Tako je naročnik nakazal katere podatke že hrani in obdeluje v obstoječih rešitvah. 

Če bo posamezen podatek potreben za delovanje IPLP sistema, se bo dogovorila ustrezna 

integracija. Ker se različne rešitve na trgu razlikujejo med seboj, se bomo v fazi BluePrinta z 

izbranim ponudnikom dogovorili glede vsebine in načina izmenjave podatkov. V 

nadaljevanju podajamo pojasnila k posamezni točki: 

 

- natančne specifikacije integracijskih točk na obstoječe sisteme, ki vključujejo (tehnično 

dokumentacijo in opise, natančno specifikacijo in opis posameznih polj, ustrezne 

strokovnjake za dodatna pojasnila)  

Odgovor naročnika: v fazi BluePrinta se izbranemu ponudniku omogoči vpogled v obstoječi 

sistem, pri tem bodo podale tudi informacije o vsebini. Splošnih opisov vseh sistemov s 

podrobnimi opisi polj se kot samostojen dokument ne bo zagotovil, bo pa se seveda v fazi 

BluePrinta za segmente, kjer bo to potrebno zaradi potrebe definiranja integracij, zagotovil 

popis posameznih segmentov.   

 

- ustrezne strokovnjake, ki bodo na voljo v časih dogovorjenih z izvajalcem, za tehnična in 

uporabniška testiranja  

Odgovor naročnika: naročnik bo zagotovil delovno skupino, ki bo sodelovala z izbranim 

izvajalcem za potrebe izvedbe projekta IPLP. 

 

- ustrezna okolja za testiranja integracij na obstoječe sisteme  

Odgovor naročnika: naročnik ima za potrebe razvoja in nadgradenj obstoječega sistema 

vzpostavljeno testno okolje. 

 

- v primeru, da so to zunanji izvajalci, ki predstavljajo dodatni strošek, da ta strošek krije 

naročnik. 
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Odgovor naročnika: naročnik ima za tiste segmente, kjer rešitev zagotavljajo zunanji izvajalci, 

z njimi sklenjeno pogodbo za potrebe nadgradenj in vzdrževanja. Morebitne nadgradnje za 

potrebe implementacije z IPLP sistemom se bodo črpale iz navedenih pogodb. 

 

 

Vprašanje 6: Ali lahko ponudnik ali podizvajalec ponudnika sodeluje v konzorciju večih 

ponudnikov? 

Odgovor 6: Da. Kot podizvajalec lahko, kot ponudnik pa lahko odda le eno ponudbo.  

 

 

 

  


