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Pojasnilo naročnika: Kljub temu, da so ponudniki nekatera vprašanja podali v angleškem jeziku, 

je naročnik vložil dodatne napore in tudi na ta vprašanja podal odgovore, čeprav to zanj ni 

obvezno. 

Odgovore na ostala še neodgovorjena vprašanja bo naročnik objavil v najkrajšem možnem času.  

 

Vprašanje 1: Spoštovani, ali bo lahko naročnik zagotovil izjavo, da bo instalacija neodvisna in 

ločena od SAP ERP instalacije? V nasprotnem primeru lahko dokup SAP licenc skladno s pravili SAPa 

ponudi samo obstoječi SAP partner, ki ima veljavno pogodbo za vzdrževanje licenc za Pošto 

Slovenije. Naročnika prosimo za informacijo na koga lahko ponudnik naslovi povpraševanje za 

dokup SAP Hana licenc, ki jih želite imeti vključene v ponudbo? 

Odgovor 1: Ponudnik naj predvidi celovito dobavo in samostojno sistemsko postavitev vseh 

potrebnih komponent. Dejanski način izvedbe bo določen v fazi podrobnega načrtovanja in 

bo odvisen od ponujenih in uporabljenih produktov. Takrat bodo tudi identificirane 

morebitne možne optimizacije, ki bi izhajale iz uporabe ali razširitve obstoječih platform 

naročnika, ki si s tem pridržuje možnost, da ne izkoristi nakupa vseh ponujenih ali celotne 

količine produktov pri ponudniku oz. si jih zagotovi drugače. 

 

 

Vprašanje 2 vezano na podatkovno bazo: Priloga 1 IT standardi... - stran 7 - uporablja Microsoft 

SQL podatkovno bazo (če za svoje delovanje potrebuje bazo). Ali je zahtevana uporaba MS SQL 

baze tudi v primeru, če rešitev uporablja namenski HW za svoje delovanje in uporablja interno bazo 

nameščeno na omenjenem HW? 

Odgovor 2: V informacijskem okolju PS obvladujemo dve tehnologiji (MS SQL in SAP Hana). 

Naročnik zaradi poenotenja in obvladovanja okolja dopušča uporabo ene izmed navedenih 

tehnologij. 

 

 

Smatramo, da bo, skladno z odgovori naročnika, vsebina okvirnega sporazuma, priloženega k 

razpisni dokumentaciji, morala biti v nekaterih členih ustrezno spremenjena. 

Vprašanje 3: Ali se naročnik strinja, da ponudniku ni potrebno v naprej podpisati okvirnega 

sporazuma?  

Odgovor 3: Ponudnik vzorec okvirnega sporazuma parafira in priloži ponudbi ob oddaji 

ponudbe. 

 

 

Vprašanje 4: Ali se naročnika strinja, da se avtorske in lastninske pravice do programske opreme, 

ki bo rezultat skupnega razvoja naročnika in izbranega ponudnika, urejajo s posebnim aneksom? 

Ugotavljamo, da naročnik k IPLP razpisni dokumentaciji ni priložil niti okvirne vsebine pogodbe o 

poslovnem sodelovanju.  

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum: 19. 2.  2020 
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Odgovor 4: Naročnik se je glede avtorskih in lastninskih pravic opredelil v odgovoru 4.2, 

objavljenem dne 7.2. 2020. Kot izhaja iz odgovora, to ne bo posebej opredeljeno, ker to ureja 

12. člen okvirnega sporazuma. 

 

 

Vprašanje 5: Zanima nas, ali bo vsebina pogodba o poslovnem sodelovanju naročnika in izbranega 

ponudnika ter njenih prilog predmet usklajevanja in dogovora obeh strani? 

Odgovor 5: Ne, predviden je podpis pogodbe z besedilom kot je priložen. Možne so 

nebistvene spremembe pogodbenih določil (kaj šteje za bistveno spremembo, ki je naročnik 

ne bo dopustil niti med njeno veljavnostjo niti pred sklenitvijo le-te) je navedeno v 4. 

odstavku 95. člena ZJN-3). V kolikor je imel ponudnik predloge glede spremembe pogodb, 

oziroma so mu nesprejemljive, je lahko preko zahtev za pojasnila predlagal spremembe (z 

utemeljitvijo razlogov), naročnik pa jih je preučil in v kolikor so bile zanj sprejemljive, 

dopustil. Okvirni sporazum bo usklajen z vsebino odgovorov, ki jih naročnik poda pred 

oddajo ponudb, ko bo posredovan v podpis izbranemu ponudniku.  

 

 

Vprašanje 6: V zvezi z dokumentom »3 IPLP Funkcionalne zahteve«, točka 6.3.: Prosimo, da se 

zahteva po dokazilih spremeni tako, da zadošča referenčno potrdilo za navedeno funkcionalnost, 

če ponudnik omogoči referenčni obisk, na katerem lahko naročnik pridobi ostale informacije in 

dokazila, ob pogoju podpisane pogodbe o nerazkrivanju podatkov. Dokazila, ki jih zahtevate, 

(navodila , uporabniske maske ..) razkrivajo poslovne skrivnosti, česar od referenčnih strank ne 

moremo zahtevati brez ustrezne sklenjene pogodbe o nerazkrivanju podatkov. 

Odgovor 6: Naročnik vztraja pri svoji zahtevi. Glejte tudi odgovor na sorodno 'vprašanje 3', 

objavljeno skupaj z odgovorom 17.2.2020  

 

 

Vprašanje 7: We kindly ask you for clarification on the following questions:  

"1. Do you already have or decided any enterprise integration platform/software for future 

landscape? If so, what would that be?  

Odgovor 7:  Da, v informacijskem okolju PS za te namene že uporabljamo platformo Azure 

stack/Azure. 

 

 

Vprašanje 8: Do you expect that the systems/products that we propose also use the same 

integration platform in the future state?  

Odgovor 8:  Ne. Naročnik ne zahteva integracije z obstoječim EIP, vendar namerava v 

prihodnje izkoristiti funkcionalnosti, ki jih platforma ponuja. 

 

 

Vprašanje 9: Can you identify the list of existing systems/applications which will be sunset/replaced 

with the new applications that are in scope of the current opportunity? This will help us understand 

what is the present landscape and future landscape.  

Odgovor 9: IPLP sistem, ki je predmet navedenega naročila, bo deloval v povezavi z 

obstoječimi sistemi, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji (v prilogi 7), kjer so potrebne 

navezave. Torej ne gre za ukinitev teh sistemov ampak za navezave na njih.  

 

 



 3/7 

Vprašanje 10: Are there specific reporting requirements (legal/statutory) that the new system 

needs to produce? If so, need the name of the reports, what is the purpose of the report, who uses 

it, how frequently it is used."  

Odgovor 10: Naročnik pričakuje standardne strukture reportov, ki jih ima ponudnik že v 

svojih rešitvah, hkrati pa se bodo v fazi blueprinta lahko definirali specifični reporti. Naročnik 

se do števila in vsebine teh reportov ne more opredeliti, saj ne pozna ponudnikovih 

standardnih reportov. 

 

 

Vprašanje 11: We kindly ask you for the following clarification: "Will we be integrating our 

proposed new system with their existing WMS system? If so, what is your existing system. If so, 

could your please provide more details such as name of the system and its capabilities briefly?  

OR:  

Do we need to propose a whole new WMS system.« 

Odgovor 11: Naročnik se ne more opredeliti do odgovora, ker ni jasno opredeljeno, na kaj 

točno se vprašanje nanaša. Zagotovitev polne WMS funkcionalnosti naročnik v sklopu tega 

projekta ne predvideva. 

 

 

Vprašanje 12: Pri pregledu SLA dokumenta so v tabeli razvidni odzivni časi(Critical incident-2h, 

Major incident-4h, Minor incident - 8h). V nadaljevanju dokumenta pa omenjate podporo v času 

od ponedeljka do petka od 6:00 do 17:00. Ali so navedeni odzivni časi v tabeli mišljeni le znotraj 

zahtevanega delovnega časa(6-17h)? 

Odgovor 12: Da 

 

 

Vprašanje 13: V funkcionalnih zahtevah je naslednja zahteva: ponudnik za potrebe podajanja 

zahtev za dopolnitve in javljanje napak vzpostavi ustrezno informacijsko rešitev (t.i. ticketing 

sistem). Ticketing sistem se vzpostavi pri ponudniku, naročnik dobi ustrezen dostop za uporabnike 

naročnika. Vprašanje 1: Koliko uporabnikov naročnika (named users) bo uporabljalo ticketing 

system?  

Odgovor 13: V tej fazi postopka naročnik ne more podati točnega števila, ocenjujemo pa, da 

bo na posamezno izmeno do ticketing system dostopalo ca. do 5 uporabnikov. 

 

 

Vprašanje 14: Ali je potrebno dobaviti ticketing rešitev z instalacijo na Pošti Slovenije ali ustreza, 

da ponudnik zagotovi gostovanje na ustrezni platformi za upravljanje ITSM procesov?  

Odgovor 14: Ustreza, da ponudnik zagotovi gostovanje na ustrezni platformi za upravljanje 

ITSM procesov. 

 

 

4) Dokument 10: Priloga 10 - Funkcionalnosti obstoječega informacijskega sistema PS Tekst: Kot 

dogovorjeno bo po implementaciji IPLP sistema potrebno sedanji najavi za sprejem (seznam pošiljk 

z vsemi tehnološkimi podatki) zagotoviti še najavo za prevzem (naročilo PS z osnovnimi podatki o 

tvarini, da je treba na določenem naslovu nekaj prevzeti). Prav tako IPLP ponudnik zagotovi 

sprejemni sistem za potrebe blagovne logistike, ki vključuje tudi maping.  

Vprašanje 15: Prosimo za podrobnejšo obrazložitev zahteve zadnjega stavka - zagotovi sprejemni 

sistem za potrebe blagovne logistike, ki vključuje tudi maping.  
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Odgovor 15: Ponudnik mora vzpostaviti komunikacijski kanal, po katerem bodo pošiljatelji 

zmožen oddajati najave I. in II. tipa. Ta sistem mora imeti možnost konverzije podatkov iz 

struktur, ki so opredeljene v zahtevah 95, 96 in 97 v strukturo, s katero operira PS in IPLP. 

 

 

Točka 103 Rešitev mora integrirati dispečerjev pogled z mapo, na kateri so prikazane geokodirane 

ceste in naslovi. Minimalne zahtevane informacije so država/regija, mesta, kraji, vasi, ceste, ulice in 

ulične številke, nosilnosti mostov, višina podvozov, omejitve cestnih odsekov...  

Vprašanje 16: Kdo dobavi geografske podatke s temi atributi? Naročnik ali izvajalec?  

Odgovor 16: Geografske podatke s temi atributi zagotovi ponudnik/izvajalec. 

 

 

Vprašanje 17: Točka 107 Izračunavanje (med planiranjem/optimizacijo) in prikaz poti na mapi 

morajo upoštevati topologijo cest (protokoli rutiranja »v ptičji perspektivi« niso sprejemljivi). 

Vprašanje: Prosimo za podrobnejši opis zahteve protokoli rutiranja »v ptičji perspektivi niso 

sprejemljivi  

Odgovor 17: Pri rutiranju mora sistem upoštevati topologijo cest in ne direktnih ravnih linij 

od A do B. 

 

 

Točka 151 Zagotovi se informacijska podpora dispečerskem sistemu, in sicer se smiselno zagotovi 

dostop do podatkov o najavah, virih (vozila), rezultatih optimizacijskega modela (izračunane rute), 

trenutnih prevozih, ki se izvajajo, zgodovini izvedenih prevozov, itd. Namenjena je predvsem 

organizaciji transporta na vseh ravneh in mrežah. Dispečerski center bo glede na rešitev izbranega 

ponudnika dokočno lokacijsko in vsebinsko opredlejen v fazi BluePrinta. Predvidevamo, da se bo 

nahajal na več lokacijah (predlog: Maribor, Ljubljana, itd.) zato mora biti omogočeno razdelitev dela 

in dostopi za v naprej dogovorjena območja, mreže, vire, itd. Omogočeno mora biti, da se v rešitvi 

dela 24/7, pri tem se v določenem časovnem oknu (npr. nočne ure), ko ni veliko potreb, dispečerska 

funkcija začasno združi v enem dispečerskem centru.  

Vprašanje 18: Je tukaj mišljena uporaba ločene rešitve oziroma dodaten SW?  

Odgovor 18: Naročnik predvideva, da bodo vsi dispečerski centri delovali znotraj iste rešitve. 

 

 

Točka 43 Zagotovitev portala za PG prevoznike. PG prevoznik dnevno najavlja razpoložljivost vozil, 

omogoči naj se tudi dajanje naročil na »borzo prevozov« (interno in eksterno), rekapitulacija 

stroškov za izdajo računa. pregled nad nalogami, ki čakajo na izvedbo s strani PG prevoznika 

pregled nad nalogami, ki so že izvedene s strani PG prevoznika, upoštevanje vseh variant cenikov, 

dogovorjenih v pogodbi z izvajalcem, pri kalkulaciji stroškov in optimizaciji prevozov, (ceniki in 

pogoji pogodbe se zagotovi v registrih znotraj tega modula)  

Vprašanje 19: Je zagotovitev portala predmet dobave?  

Odgovor 19: Vse zahteve, podane v sklopu JN IPLP, so za ponudnika/izvajalca obvezne. Da, 

portal za PG prevoznike je predmet dobave. 

 

 

Točka 166 Ponudnik mora zagotoviti sistem upravljanje z delovnimi nalogi za servis: Sistem 

vzdrževanja transportnih sredstev redni servisi: o vnos poslovnih pravil za avtomatsko ali ročno 

obravnavo/odobritev zahtevkov (mejne vrednosti, pristojnosti posameznih uporabnikov rešitve, ...), 

o samodejno proženje zahtevkov (izdelava elektronskega obrazca e-Delovni nalog, poenostavljen 

vnos obveznih podatkov v e-Delovni nalog, distribucija in po potrebi izpis e-Delovnega naloga, 

drugo) za dogovorjena periodična vzdrževanja transportnih sredstev na osnovi pogodbenih določil, 
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parametrov uporabe, časa uporabe, prevoženih kilometrov, drugo; beleženje vzdrževalnih storitev 

in stroškov po transportnem sredstvu,  spremljanje odprtih zahtevkov in vzdrževalnih aktivnosti po 

transportnem sredstvu. Sistem spremljanja popravila transportnih sredstev (okvare, nesreče):  vnos 

poslovnih pravil za avtomatsko ali ročno obravnavo/odobritev zahtevkov (mejne vrednosti, 

pristojnosti posameznih uporabnikov rešitve, ...),  sprejem, evidentiranje in analiza zahtevkov za 

popravila z oceno škode,  usmerjanje in odobritev zahtevkov na osnovi poslovnih pravil 

(avtomatsko, ročno),  spremljanje statusa in beleženje stroškov popravil po posameznem 

transportnem sredstvu. Delovni nalogi po tipih vulkanizerskih storitev Navedba vzroka za izvedeno 

storitev  

Vprašanje 20: Je tukaj mišljena uporaba ločene rešitve oziroma dodaten SW?  

Odgovor 20: Ponudnik mora sam določiti, na kakšen način bo zagotovil to zahtevano 

funkcionalnost. 

 

 

Točka 167 Sistem za delovanje mehanične delavnice v PLC Maribor in obvladovanje naročil za ostale 

pogodbene izvajalce. prejemanje/izvajanje/zaključevanje delovnih nalogov sprejemanje/izdajanje 

(vgrajevanje) rezervnih delov pregled nad trenutnimi/porabljenimi zalogami rezervnih delov 

dodeljevanje stroška rezervnih delov na izbrane konte, vezane na servisirano vozilo spreminjanje 

statusa vozilu  

Vprašanje 21: Je tukaj mišljena uporaba ločene rešitve oziroma dodaten SW?  

Odgovor 21: Ponudnik mora sam določiti, na kakšen način bo zagotovil to zahtevano 

funkcionalnost. 

 

 

Točka 168 Možnost dodajanja elektronskih dokumentov ali skeniranih pisnih dokumentov. 

Pripenjanje dokumentov (pogodb, raznih zapisnikov, računov, slik, ) vezanih na posamezno 

transportno sredstvo ali z njim povezan poslovni dogodek.  

Vprašanje 22: Kje se hranijo dodani/pripeti dokumenti?  

Odgovor 22: Dokumenti se obdelujejo v IPLP sistemu, torej mora ponudnik/izvajalec v rešitvi 

predvideti tudi kratkoročno hrambo teh dokumentov. Za dolgoročno hrambo se predvideva 

uporaba elektronskega arhiva Pošte Slovenije. 

 

 

Vprašanje 23: Točka 233 Single sign on funkcionalnost Vprašanje: Ali pod SSO mislite 

authentikacijo z MS AD?  

Odgovor 23: Da 

 

 

Vprašanje 24: V razpisni dokumentaciji navajate: "Strojna in sistemska programska oprema za 

delovanje ponujene IPLP rešitve ni del tega povpraševanja. Naročnik bo zagotovil vso potrebno 

strojno in sistemsko programsko opremo ter ostale potrebne informacijske vire, ki bodo skladni in 

kar v največji meri kompatibilni z obstoječim informacijskim okoljem. " Iz napisanega razumemo, 

da se naročnik zaveda, da v celoti prevzema odgovornost za odzivnost sistema ter hkrati ponuja 

ponudnikom neomejene informacijske vire. Če si bo ponudnik zaželel najzmoglivejše strežnike v 

neomejeni količini, ste jih namreč pod tej zahtevi dolžni zagotoviti?  

Odgovor 24: Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki definirali minimalne zahteve, ki bodo 

zagotavljale delovanje sistema skladno za funkcionalnimi zahtevami iz razpisne 

dokumentacije. 
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Vprašanje 25: Če si bo ponudnik izbral opcijo s 50-timi strežniki, kjer na vsakem strežniku teče svoj 

servis in bodo za ustrezno hitro izvedbo planiranj zahtevali še dodatne vire, jih bo Pošta Slovenije 

zagotovila?  

Odgovor 25: Naročnik pričakuje, da bodo ponudniki definirali minimalne zahteve, ki bodo 

zagotavljale delovanje sistema skladno za funkcionalnimi zahtevami iz razpisne 

dokumentacije. 

 

 

Vprašanje 26: Pri čemer se tak pristop oz. nevključenost strojne opreme, sploh ne vključuje v merilo 

oz. cenovno oceno ponudnika. Menimo, da mora Pošta Slovenije v skupni oceni upoštavati tudi vse 

druge stroške, ki jih prevzema sama, tako licence kot strojno opremo in jasno definirati na kakšen 

način bodo ti stroški merjeni in vključeni v skupno oceno. 

Odgovor 26: Naročnik se z mnenjem ne strinja. 

 

 

Vprašanje 27: 1. How many people works on receipts tasks ( izdajnica, prejemnica, zahtevek) 

including warehouse cross dock + any administration on that part of the business (opening, closing 

crossdock sites, etc.)?  

Odgovor 27: Naročnik je vse predvidene potrebe po licencah opredelil v tabeli v poglavju 5 

v dokumentu IPLP Funkcionalne zahteve. Strošek za to predvideno količino licenc mora 

ponudnik vključiti v ponudbi. 

 

 

Vprašanje 28: 2. How many people works on reporting collisions or damages; inspection of 

vehicles; number of supervisors on maintained tasks + any other administrative role / user on similar 

tasks ( new  vehicle entry, changes in data etc.) ?  

Odgovor 28: Naročnik je vse predvidene potrebe po licencah opredelil v tabeli v poglavju 5 

v dokumentu IPLP Funkcionalne zahteve. Strošek za to predvideno količino licenc mora 

ponudnik vključiti v ponudbi. 

 

 

Vprašanje 29: How many people / managers is dealing with controlling ? 

Odgovor 29: Naročnik je vse predvidene potrebe po licencah opredelil v tabeli v poglavju 5 

v dokumentu IPLP Funkcionalne zahteve. Strošek za to predvideno količino licenc mora 

ponudnik vključiti v ponudbi. 

 

 

Vprašanje 30: 1. Need an architecture diagram of all existing products/systems that the new system 

will integrate.  

Odgovor 30: V tej fazi postopka je ponudnik podal opise sistemov za katere smatra, da so 

zadostni za podajo ponudbe. Natančnejše opise ponudnik namerava podati v fazi Blueprinta. 

 

 

Vprašanje 31: 2. The integration list does not clearly specify the systems, what the integration 

component is, what is the from/to systems. Need clear list of integration objects with data such as 

Name of Integration, Source system, Target system, Integration Method (Batch or real-time).  

Odgovor 31: V tej fazi postopka je ponudnik podal opise sistemov za katere smatra, da so 

zadostni za podajo ponudbe. Natančnejše opise ponudnik namerava podati v fazi Blueprinta. 
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Vprašanje 32: 3. What is your financial system where financial accounting will happen? Is it SAP or 

any different system?  

Odgovor 32: Finančni sistem bo SAP. 

 

 

Vprašanje 33: 5. Do you have any B2B system which needs to be integrated with Oracle Cloud?  

[Reason being Oracle Integration Cloud is not capable of B2B integration]  

Odgovor 33: Ne 

 

 

Vprašanje 34: 6. Do you have any integration where large file integration is required? By large file, 

we mean files having few hundreds of megabytes of data. [Again Oracle Integration Cloud is not 

capable of handling very large files, rather any ETL tool is preferred. 

Odgovor 34: Naročnik ne operira z velikimi datotekami, ki so povezani z Oracle tehnologijo. 

 

 

 

 


