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V zvezi z dokumentom »RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_IPLP«; točka P9: Razumeli smo, da je namen 

zahtevane reference po točki P9 preverjanje ponujene rešitve, i.e. ali je ta rešitev že vpeljana pri 

drugih uporabnikih s podobnimi tehničnimi zahtevami, primerljivo velikostjo in modelom 

poslovanja. Ta zahteva je smiselna, saj se tako najlažje preveri, ali je bila ponujena rešitev že 

preizkušena v praksi. Vendar pa iz odgovora na Portalu JN sledi, da bodo upoštevane le reference 

s strani partnerjev, ki bodo dejansko sodelovali pri izvedbi naročila. 

S tem bodo izločeni vsi veliki proizvajalci programske opreme, ki z lokalnimi ponudniki sodelujejo 

kot principal, čeprav je prav ta programska oprema najbolj razširjena in s tem največkrat 

preizkušena pri različnih svetovnih uporabnikih. 

Vprašanje 1: Ali torej zadošča, da kot partner v konzorciju za izvedbo javnega naročila sodeluje 

eden ali več certificiranih partnerjev principala, ki predloži reference referenčnih strank za ponujeno 

rešitev?  

Omejitev, da bi principal moral sodelovati pri izvedbi naročila, namreč ni smiselna in je 

diskriminatorna. 

Odgovor 1: Kot partner pri konzorciju za izvedbo javnega naročila lahko sodeluje eden ali 

več certificiranih partnerjev principala. Kot veljavne bomo šteli tiste reference, katerih 

funkcionalnosti je zagotovil principal ali izvajalec, ki sodeluje v konzorciju ponudnika. 

 

 

Vprašanje 2: We kindly ask your for the following answer: "What is your amount in $M in Freight 

Under Management (FUM)? Freight Under Management is defined as one million U.S. dollars (or 

the equivalent amount in local currency stated in the order) of the total transportation value of 

tendered orders for all shipments for a given calendar year. FUM shall include the combined total 

of actual freight purchased by you, plus the cost of freight for shipments managed by you, and any 

transportation management services provided by you for your clients. Freight that is paid by a third 

party shall also be included in the FUM total (e.g., inbound shipments from suppliers to you with 

freight terms of prepaid). 

Odgovor 2: Javne informacije stroškov so dostopne preko javnih dokumentov Pošte 

Slovenije. Informacij, ki niso javno objavljene (zaupne), ne moremo objavljati v javnem 

forumu. 

Za lažji izračun stroška licenc potencialnih ponudnikov podajamo informacijo, da je naročnik 

v letu 2019 prenesel 10,7 milijonov paketnih in 0,9 milijona večjih (blagovnih) pošiljk. 

 

 

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum: 21. 2.  2020 
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Vprašanje 3: Za potrebe izračuna zneska licenc potrebujemo informacijo o letnem strošku 

transporta (Total annual transportation costs) izražen v EUR. Podatka nismo uspeli razbrati iz javno 

objavljenega letnega poročila poslovanja. 

Odgovor 3: Javne informacije stroškov so dostopne preko javnih dokumentov Pošte 

Slovenije. Informacij, ki niso javno objavljene (zaupne), ne moremo objavljati v javnem 

forumu. 

 

 

Vprašanje 4: Prosimo za podrobnejšo razlago kako ADR pošiljke vplivajo na izbor mreže za 

pošiljanje, oziroma katera mreža je uporabljena za ADR pošiljke?  

Odgovor 4: ADR bo lahko kot dodatna storitev zavedena pri določenih skupinah pošiljk. V 

tem primeru bo zaveden tudi podatek o številu točk, ki jih ta vsebina dosega. V sistemu se 

bodo določila pravila glede na skupino pošiljke in višino točk, ki bodo pomenila določanje  

mreže, tipa prevozne enote, transportnega sredstva itd. 

 

 

Dokument 3 IPLP Funkcionalne zahteve, poglavje 1.9 Zahteva: Ponudnikova rešitev mora biti 

skladna z zakonodajo in omogočati, da naročnik brez večjih zadržkov in stroškov izpolni zahteve 

zakonodaje: zagotavljati da je mogoče zagotoviti sistematično in avtomatizirano brisanje zapisov, 

ki vsebujejo osebne podatke, ko pretečejo roki hrambe (mišljeno predvsem iz stališča da je to 

mogoče narediti brez večjih naporov in stroškov), vključno z revizijskimi sledmi zagotavljati 

avtomatizirano poročanje kjer to zahteva zakonodaja  

Vprašanje 5: 3.1) Ali gre za brisanje ali anonimizacijo podatkov?  

Odgovor 5: Gre za oboje, anonimizacijo in brisanje. Za oba segmenta bodo v fazi blueprinta 

določeni roki po tipu podatka. 

 

 

Vprašanje 6: 3.2) Kakšni so zahtevani roki hrambe?  

Odgovor 6: Odvisno od vrste podatka, ki se hrani – večinoma so zakonsko določeni. Roki 

hrambe se bodo določili v fazi Blueprinta. 

 

 

Vprašanje 7: 3.3) Kakšna so trenutna zakonsko zahtevana poročila in iz katerih zakonov izhajajo?  

Odgovor 7: Naročnik pričakuje standardne strukture reportov, ki jih ima ponudnik že v svojih 

rešitvah, hkrati pa se bodo v fazi blueprinta lahko definirali specifični reporti. Na navedenem 

področju govorimo o manjšem številu poročil, in sicer manj kot 5. 

 

 

Funkcionalne zahteve: Točka 96 Sposobnost lastne konfiguracije povezav do strank in mapping. 

Naročnik od ponudnika pričakuje sistem za pretvorbo podatkovnih struktur (mapping) za pretvorbo 

nestandardnih struktur podatkov v naročila ter dodatno, da bo ponudnik naročniku pomagal pri 10 

strankah vzpostaviti takšen komunikacijski kanal in v procesu naročnika izšolal, da bo vse nadaljnje 

stranke naročnik lahko vključeval sam.  

Vprašanje 8: Prosimo za podrobnejšo razlago zahtevka in praktični primer željene funkcionalnosti.  

Odgovor 8: Naročnik ima trenutno težave izvesti navezavo na stranke, ki podatkov ne 

zagotovijo v točno predpisani strukturi. Pri tem je največ izzivov na področju podatkov o 

naslovniku (podatki o nazivu, naslovu, naslovni pošti, državi), na področju določanja 

produkta. Stranke pripravljajo pošiljke v svojih sistemih, ki niso sposobni izvažati podatkov 

v naročnikovemu sistemu uporabnih oblikah. Te podatke nato posredujejo v obliki dobavnic 
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ali drugih dokumentov za posameznega naslovnika (word, excel), vendar od posameznega 

pošiljatelja zmeraj v enaki obliki in strukturi. 

Naročnik torej zahteva sistem, ki bo zmožen pretvoriti te strukture podatkov v 

naročnikovemu sistemu sprejemljive strukture. Pri prvih 10 takšnih navezavah pričakujemo, 

da bo ponudnik naročniku pomagal in pokazal proces nastavitve takšnega kanala, da bomo 

nadaljnje priključitve strank lahko izvajali sami. 

 

 

Točka 101 Poročilo o opravljenih transakcijah Sistem mora generirati mesečno ali ad-hoc poročilo 

za namene billinga za vsako transakcijo (po komitentu), vključujoč skupno število datotek in 

transakcij, ki so se izvedle v sistemu ter vsaka odstopanja od dogovorjenih standardov pri oddaji 

najave (ali je bilo potrebno najavo ročno popraviti in število popravkov, najava zavrnjena). To 

poročilo mora biti tudi mogoče avtomatsko poslati preko e-maila ali izvoziti (v PDF ali CSV formatu)  

Vprašanje 9: Ali se tukaj ve za kakšne transakcije gre? Kot razumemo iz teksta ceno za stranko 

trenutno izračuna aplikacija UPO, kasneje pa jo bo za UPO izračunal ERP ?  

Odgovor 9: Ponudnik mora zagotoviti seznam, report oz. podatke o storitvah, ki so bile 

opravljene v IPLP sistemu. Naročnik nato v svojem sistemu zagotovi finančne atribute glede 

na cenik in pogoje dogovorjene v posamezni pogodbi.  

 

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 10: Je treba dobaviti tudi DMS? (Document management system) 

Odgovor 10: Naročnik od ponudnika pričakuje, da bo sam definiral rešitev, na kakšen način 

in s katerim SW bo ponudnik/izvajalec zagotovil to funkcionalnost. 

 

Vprašanje 11: Je ta funkcionalnost vezana na Sistem za delovanje mehanične delavnice?  

Odgovor 11: Dokumenti se bodo pripenjali tako k samim najavam za prevzem in dostavo 

pošiljk, potnim nalogom, kakor tudi k delovnim oz. servisnim nalogom. 

 

 

Točka 238 Sistem mora zagotoviti relevantne podatke za billing samo v primeru direktnega 

prevzema in dostave pošiljk na terenu. - storitve se zaračunava po različnih parametrih paleta, kos, 

masa, volumen, prevoz, kombinacija navedenega, cone (km, območja, oblikovanje cene glede na 

oddano enkratno količino ) - Storitev zavarovanje kot prevozniška odgovornost (v kolikor je 

urejeno) ali brez posebnega zavarovanja - Sposobnost beleženja čakanja na prevzem ali razklad in 

izvajanje dodatnih aktivnosti na terenu  

Vprašanje 12: Sistema za obračun ni v seznamu sistemov s katerimi mora IPLP izvesti integracijo 

(Priloga 7 - Integracije IPLP sistema in obstojecega IT sistema PS v1.0). V kakšni obliki je potrebno 

pripraviti podatke za obračun? Datoteka? Katere podatke mora vsebovati? 

Odgovor 12: Naredi se navezava na sistem naročnika (UPO aplikacija). IPLP sistem mora 

predati vse relevantne informacije s terena, na podlagi katerih bo nato naročnikov sistem 

izvedel billing. Ko govorimo o direktnem prevzemu in dostavi, to vključuje tudi v naprej 

določene atribute pošiljk, ki jih bo moral terenski delavec ob prevzemu potrditi, spremeniti 

ali dodatno zapisati (npr. paleta, kos, masa, volumen, prevoz, kombinacija navedenega, kakor 

tudi čakanje na prevzem ali razklad in izvajanje dodatnih aktivnosti na terenu). 

Če govorimo o obračunu za terenskega delavca, zahtevani podatki, ki so predmet obračuna, 

izhajajo iz zahteve 158. oz. priloge 8. Mobilna hibridna first-last mile aplikacija, ki v točki 9. 

opredeljuje, kaj je predmet obračuna delavca na mobilni rešitvi, ki je predmet IPLP projekta.  
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Vprašanje 13: 4. Do you already have a bar-code scanning system in use today? if so, what are its 

capabilities? Do you wish to continue using that in the future state or would you go with a new set 

of barcode scanning systems?  

Odgovor 13: V fazi sprejema in priprave dostave že uporabljamo skenerje črtnih kod na 

obstoječih delovnih mestih, kjer je nameščena aplikacija UPO. V dostavi pa se za delovanje 

aplikacije UPO Mobile uporabljajo mobilni telefoni s kamero. Za namene gnezdenja in 

izvajanja prve/zadnje milje paketne in logistične dostave se predvideva uporaba novih ročnih 

terenskih naprav, katerih zahteve so opredeljene v prilogi 11. Tehnične zahteve za ročne 

terenske naprave, številčno pa so opredeljene v poglavju 4-Terenske naprave v dokumentu 

IPLP funkcionalne zahteve. 

 

 

Dodatno pojasnilo k odgovoru 6, objavljenem 19. 2. 2020 in odgovoru 3, objavljenem 17. 2. 

2020: 

Naročnik dopušča, da se referenčne zaslonske slike pridobijo iz demo okolij rešitev, kjer se 

uporabljajo testni podatki, da se zadosti GDPR omejitvam posredovanja podatkov brez 

predhodno sklenjenih pogodb o ne razkrivanju osebnih podatkov. V tem primeru mora biti 

priložena eksplicitna izjava referenčne stranke, da je rešitev v demo okolju identična rešitvi 

v produkcijskem okolju. 


