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Vprašanje 1: V razpisni dokumentaciji je nekaj zahtev takšnih, da je za dostavo rešitve potreben 

lasten razvoj ponudnika večjega dela zahtevane rešitve. V takšnem primeru ni možno pridobiti 

reference. Kako naj ponudnik ravna v takšnem primeru? 

Odgovor 1: Ponudnik mora predložiti reference, kot jih zahtevata točki P8 in P9 v razpisni 

dokumentaciji. Če ponudnik ne predloži referenc za vsa področja, se šteje kot neusposobljen. Če 

ponudnik ne predloži veljavne reference v segmentu tehničnih zahtev za točkovanje tehnične 

rešitve (zahteve pod točko 6.3 v dokumentu 3 IPLP Funkcionalne zahteve), to ponudnika ne 

izključuje kot neusposobljenega. 

 

Vprašanje 2.1: Ugotavljamo, da je naročnik v P9 definiral 10 vsebinskih področij, ki grobo grupirajo 

zahtevane funkcionalnosti. Če govorimo samo o specifikaciji sistema, oz. naštevanju elementov, ki 

ga sestavljajo, pogrešamo še poročilno-analitično področje (BI), področje upravljanja sredstev zlasti 

vozni park in druga logistična sredstva (Enterprise Asset Management) in integracijsko platformo 

(npr. middleware sistem tipa Microsoft BizTalk).  

Odgovor 2.1: Naročnik je v P9 definiral vsebinska področja, po katerih zahteva reference, kar pa 

ne pomeni, da bo rešitev sestavljena iz 10 modulov, ki bo vsako pokrivalo točno določeno vsebinsko 

področje. Ponudnik lahko vsebinska področja združi znotraj enega modula. Naročnik pričakuje, da 

bo ponudnik ponudil nekakšno integracijsko platformo, vendar reference za le-to ne zahtevamo, 

zato takšno vsebinsko področje ni vključeno v P9. 

Naročnik v razpisni dokumentaciji ne zahteva naprednega poročilno-analitičnega orodja smatra pa, 

da imajo posamezni moduli ponudnikove rešitve zmožnost standardnih reportov vseh podatkov, s 

katerimi operira. 

 

Vprašanje 2.2: Naše glavno vprašanje je, kako naj ponudnik ve, na katero vsebinsko področje se 

nanaša vsaka izmed zahtev v dokumentu Tehnične zahteve. Za nekatere od zahtev je to evidentno, 

za nekatere pa ni popolnoma jasno. Denimo tudi, da 7 od 8 ponujenih modulov zadosti neko 

splošno zahtevo naročnika (npr. 2): Ali to pomeni, da je rešitev ponudnika neustrezna? Mogoče 

zahteva 2 za ta funkcionalni sklop ni relevantna? 

Odgovor 2.2: Če za kakšno tehnično zahtevo ni evidentno, na kateri sklop rešitve se nanaša, 

ponudnika prosimo, da navede te zahteve in naročnik se bo do njih opredelil. S tem pa poudarjamo, 

da ponudnika z našo opredelitvijo ne zavezujemo, da zahtevo izpolni točno v tem modulu, če v 

ponudnikovi rešitvi to ni smiselno in če jo lahko smiselno doseže v drugem modulu. 

 

Vprašanje 2.3: Ali naročnik pričakuje, da bo ponudnik ponudil svojo integracijsko platformo ali da 

bo uporabil integracijsko platformo, ki jo ima naročnik? Ali je dopustno da ponudnik uporabi 

integracijsko platformo naročnika? 

Odgovor 2.3: Prosimo, da predlagatelj vprašanja bolj natančno definira pojem »integracijska 

platforma« oz. katere aktivnosti bi se naj izvajale na tej platformi. Naročnik se glede na splošni izraz 

do zastavljenega vprašanja ne more opredeliti. 
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Vprašanje 2.4: Na katera področja se nanašajo zahteve 73, 74, 75? 

Odgovor 2.4: Zahteve se smiselno nanašajo na vse module, ki za delovanje uporabljajo sezname 

virov – resurse. V nadaljevanju navajamo le nekaj primerov: osnovna sredstva, ki so predmet 

voznega parka, lastna logistična sredstva, logistična sredstva pogodbenih uporabnikov, podatki o 

lokacijah, podatki v najavi in tudi vsi matični podatki, ki se zagotovijo v sistemu naročnika in bodo 

nato uporabljeni v različnih modulih (CRXi, ERP, itd.). Naročnik se zaveda, da so za delovanje IPLP 

sistema potrebni kvalitetni podatki, ki jih bo treba zagotoviti, neprestano ažurirati in dopolnjevati. 

Z zgoraj navedenimi zahtevami se zagotovi fleksibilen sistem, ki bo navedeno omogočal. 

 

Vprašanje 3.1: Ali za Network design rešitev in za druga simulacijska orodja pričakujete, da bodo 

tudi popolnoma integrirana v vse sisteme, t.j. da bo za vse podatke, ki jih takšna aplikacija potrebuje 

in že obstajajo v določenem sistemu pridobivanje teh podatkov avtomatsko. To za ta tip rešitve 

namreč ni običajno, saj gre za nekompatibilne podatkovne modele, ki zahtevajo agregacijo 

podatkov. 

Odgovor 3.1: Pričakujemo, da bodo moduli znotraj IPLP rešitve komunicirali na tak način, da bodo 

podatki prehajali med moduli in jih ne bo potrebno ročno prepisovati iz enega modula v drugega. 

Enako velja tudi za modul, s katerim bomo modelirali mrežo. 

 

Vprašanje 3.2: Določene zahteve (npr. 114, 116, 117, 119, 122, ...) bi lahko bile relevantne samo za 

Network Design modul, lahko bi jih pa razumeli kot splošne zahteve tudi za rešitev za upravljanje 

in/ali optimizacijo transporta. 

Odgovor 3.2: Funkcionalnost 114 in 116 se nanašata predvsem na optimizacijo in modeliranje 

mreže. Ostale funkcionalnosti ( 117, 119 in 122) pa so zahteve, ki jih mora omogočati operativno 

orodje za optimizacijo in izvajanje transporta. 

 

Vprašanje 3.3: Z zahtevo 102 verjetno mislite, da mora biti data retention period 40 dni (t.j., da so 

transakcijski podatki v produkcijskem sistemu na voljo 40 dni, potem pa se arhivirajo). Drži? 

Odgovor 3.3: Naročnik se strinja s to razlago. 

 

Vprašanje 3.4: V točki 1.5, str. 3 dokumenta IPLP Funkcionalne zahteve navajate, da bi komunikacija 

med naročnikom in ponudnikom lahko potekala v angleškem jeziku. Ali to pomeni, da je lahko tudi 

vsa projektna dokumentacija, posebej načrt uvedbe oz. Business Blueprint, ter s tem povezane 

specifikacije v angleškem jeziku? 

Odgovor 3.4: Vsa končna projektna dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku, prav tako se 

bo potrjevala le dokumentacija v slovenskem jeziku in bo, v primeru odstopanj med slovensko in 

tujo verzijo, slovenska verzija prevladala. 

 

Vprašanje 4.1: Običajno pri slovenskih lokalizacijah je, da pomoč uporabnikom (na voljo preko F1 

v obliki Help teksta) ni lokalizirana oz. prevedena. V slovenščini je na voljo uporabniški vmesnik in 

izpisi, ter navodila oz. pomoč, ki jih pripravi uvajalec. Ali vztrajate pri zahtevi, da so navodila 

dosegljiva tudi vsem uporabnikom rešitve (v elektronski obliki) preko aplikacij samih (t.i. 'Help' 

meni) 

Odgovor 4.1: Naročnik vztraja, da je Help meni v slovenskem jeziku, vendar v skrajšani obliki v vseh 

sistemih, ki so dostopni delavcem v operativi. Help meni za strokovne sodelavce – skrbniki voznega 

parka, simuliranje mreže so prav tako v slovenskem jeziku. Za segment IT podpore pa so lahko v 

angleškem jeziku. 

 

Vprašanje 4.2: Če povzamemo vašo zahtevo glede upoštevanja GIS in prometnih podatkov pri 

izračunu in optimizaciji poti bi lahko rekli nekako takole: 
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1) V fazi načrtovanja transportnih poti za več ur naprej se upošteva GIS podatke o cestnem omrežju, 

ki jih lahko ureja tudi uporabnik (ročno spreminjanje podatkov kot so hitrost potovanja, zapiranje 

cest, ipd.). Kakorkoli, ta isti GIS sistem oz. podatkovna baza mora tudi vsebovati zgodovinske 

podatke o potovalnih hitrostih (Upoštevanje prometnih konic pri računanju poti z namenom 

dosega bolj realističnih potovalnih časov. Upoštevati po posameznem dnevu v tednu in 15 minutnih 

intervalih znotraj dneva.) Ali te podatke vnese uporabnik ročno (modeliranje konic) oz. ali morajo 

biti preneseni od kakšnega večjega ponudnika tovrstnih podatkov? Kakšno periodo osveževanja 

teh podatkov zahtevate? 

Odgovor 4.2: Naročnik zahteva, da sistem iz zunanjih virov pridobiva podatke o trenutnih 

pretočnostih cest (vezano na vprašanje 4.3 – živa optimizacija) in na ta način identificira pretočnost 

v posameznih časovnih intervalih. Te zgodovinske podatke o pretočnosti mora upoštevati pri 

optimizaciji poti. Predvideva se tudi sposobnost, da operater sam v sistem vnese zmanjšano 

pretočnost na posameznem odseku ali območju, vezano na specifičen dan ali pa za vse nadaljnje 

dni. 

 

Vprašanje 4.3: 2) V fazi tik pred izvedbo oz. v izvedbi pa se zahteva posodabljanje potovalnih časov 

in poti in reoptimizacijo na podlagi prometnih podatkov v realnem času. Gre torej za drug tip 

podatkovnega vira kot v 1. Drži? 

Odgovor 4.3: Naročnik se ne more opredeliti do tega, kakšen/kateri vir bo ponudnik uporabil in 

kaj vse bo ta vir zajemal. Naročnik zahteva, da sistem upošteva trenutno pretočnost cest med 'živo 

optimizacijo', kjer se (tudi) na podlagi pretočnosti cest izračunajo ETA za aktivnosti, ki so planirane. 

 

Vprašanje 4.4: Zahtevate možnost dodajanja postankov v že izračunano pot vozila v fazi izvedbe 

(zahteva 152). Zahtevate tudi možnost dodajanja postanka za izročilno pošto. Če želimo to podpreti 

mora osnovni izračun poti biti narejen na manj kot je dovoljeni čas dela dostavnega delavca, saj bo 

sicer optimizator zelo verjetno dostavljavce oz. vozila obremenil za polni delovni čas in ne bo možno 

dodajati postankov v pot. V trenutku ko bo vozilo šlo na teren izračunani ETA, trajanje vožnje in 

ostali povezani izračuni v splošnem torej ne bodo merodajni, saj bo prišlo do pomembnih 

sprememb v izvedbi. Je to sprejemljivo? 

Odgovor 4.3: Naročnik se zaveda te problematike in predvideva, da se bo v parametrih morali 

vračunati tudi nekaj rezervnega časa. To je stvar parametriziranja rešitve, ki spada najprej v fazo 

Blueprinta in tudi v kasnejšo fazo parametriziranja med 'nastavljanjem' optimizacije. 

 

Vprašanje 5: Dear Posta Slovenije, d.o.o., 

our delivery team is very cautious in committing the delivery of all requirements Post of Slovenia 

has listed for last mile optimization (esp. requirements 108-158 as a whole and Mobile hybrid 

last-mile application as a whole). The analysis of these requirements and a possible solution is a 

complex architecture work which requires time even to distinguish which of the requirements can 

be covered by standard and what will lead to a fully custom development. 

 

The full list of requirements you have compiled that concerns optimization, planning and 

execution of last-mile delivery in real-time is on the border of what enterprise grade software can 

do. One thing is a feature that is available for a limited scenario or as part of a MVP or PoC 

project, but you are requesting a product that has proven references and that is used by large 

companies already. To this, you are adding completely custom requirements about how 

planning/optimization should be organized and introducing custom optimization rules and 

conditions that are particular to your processes. 

 

We are currently working with our optimization experts in regards to these point. Nevertheless, 

our recommendation would be as follows: Please consider introducing a proof of concept phase 
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before actual project start to define a realistic scope for the implementation phase. Similar 

principles also worked well with our other customers. Working together on the prototype will 

help Post of Slovenia to clearly understand and prioritize the functional aspects of the solution 

that you expect to get and use for many years. 

 

Please understand that your optimization requirements, as a package, present a great risk for the 

project. This also means an additional cost to offset this risk in the project fixed price you are 

requesting. The result may be that you will pay a very high price for features that you will later find 

to be redundant or not useful. Because of these reasons, we believe a PoC could lower the risks 

both for you as the customer and for us as the solution provider. 

Odgovor 5:  Naročnik je izvedel raziskavo trga. Zavedamo se kompleksnosti naših zahtev, vendar 

ta kompleksnost izhaja iz potreb, specifičnih za poštnega operaterja na sploh in specifičnih zahtev, 

vezanih na Slovenski trg. Predlagan PoC je za naročnika, kot zavezanca postopka javnega naročanja, 

nesprejemljiv. 

 


