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Vprašanje ponudnika: 

V dokumentu Mobilna hibridna first-last mile aplikacija v točki 2, druga alineja, omenjate 

statične in dinamične okraje. Iz dokumenta ni razvidno kako se obravnava dinamična 

optimizacija, kaj bi moral sistem zagotoviti za dinamično optimizacijo. Prosim, da podrobno 

opišete kaj smatrate pod dinamično optimizacijo. 

 

Odgovor: 

V IPLP projektu se predvideva 2 ravni organizacije transporta. Prva raven transporta oz. logistična 

mreža so transporti med poštnimi poslovalnicami in vozlišči ter prevzemi in dostava blagovne 

logistike, ki se izvede kot direkten prevzem in dostava (D+0). Navedena transportna mreža se 

geografsko gledano lahko v določenih segmentih organizira tudi izven države. Organizacija 

transporta znotraj te mreže bo potekala kontinuirano, 24/7, in bo vključevala predvsem večja 

tovorna vozila s poklicnimi šoferji. 

 

Druga vrsta optimizacije pa je optimizacija pisemsko/paketne, paketne in logistične mreže za 

dostavo do končnih naslovnikov iz dostavnih točk/pošt. Naročnik bo definiral, katere vrste pošiljk 

se bodo dostavljale v okviru katere mreže. Trenutno velja, da za klasične pisemske pošiljke ne bomo 

zagotoviti podatka o naslovniku v sistemu in zato ne bodo predmet optimizacije. Če bodo pisemske 

pošiljke presegale določene mere in maso se bodo zagotovili vsi podatke o pošiljki, ki so potrebni 

za planiranje te pošiljke v dostavi in se bodo obravnavale kot paketne pošiljke 

 

V nasprotju s kontinuiranim načinom optimizacije prve mreže, se bo glavna optimizacija pisemsko 

paketne mreže izvajala ponoči, po cut-off času (npr ob 00:30 uri). Takrat bo optimizacijski sistem s  

sistema Pošte Slovenije (npr. Aplikacija Univerzalno Poštno Okence (UPO) – sprejemni modul, 

aplikacija UPO - dostavni modul, aplikacija Moja dostava – moja izbira, itd.) pridobil podatke o vseh 

pošiljkah, ki bodo predmet jutranje dostave. Cilj optimizacije je, da se za vsako pošiljko določi 

mreža, dostavna točka in dostavna ruta, ki bo izvedla dostavo pošiljke do naslova. Za območje 

Slovenije je v sistemu naročnika (šifrant CRN) dostopen podatek, kateri naslov spada pod določeno 

dostavno točko v posamezni mreži. Rezultat optimizacije mora biti znan vsak dan posebej v 

zgodnjih jutranjih urah – pred pričetkom priprave pošiljk na dostavnih točkah. Navedeno velja tako 

za statično kot dinamično optimizacijo. 

Med samim izvajanjem dostave pošiljk se predvideva real-time optimizacija, ki rešuje razhajanja 

med planom in dejansko izvedbo ter v izvedbo vključuje dodatne aktivnosti, ki so se pojavile po 

prvotno optimiziranem načrtu izvedbe (nova naročila za prevzem in/ali dostavo, dodatne aktivnosti 

na terenu…). 

 

Razlika med statično iz dinamično optimizacijo je naslednja: 

 

vsaka dostavna pošta ima dostavno območje, ki je (praviloma) v jedru gosteje poseljeno (ima več 

gospodinjstev), na obrobju pa manj poseljeno. Danes v gosto poseljenem območju paketno 
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dostavo izvajajo specializirani paketni dostavljavci, na redkeje poseljenih območjih pa kombinirani 

dostavljavci (dostavljajo pisma in pakete hkrati). Ker ne bomo poznali vseh naslovov pisem, ki jih 

kombinirani dostavljavci dostavljajo ni smiselno, da za ta tip dostavljavcev izvajamo optimizacijo 

(kombinirani rajoni so torej fiksni). 

 

Iz CRN bo sistem ločevalni atribut za naslove pošiljk, ki spadajo v kombinirano območje in tistimi, 

ki spadajo v območje specializirane paketne dostave. 

V kolikor naslov pošiljke spada v območje fiksnega rajona, ga optimizacijsko orodje enostavno 

planira v tisto območje brez kakršne koli optimizacije. 

V kolikor naslov pošiljke spada v območje specializirane paketne dostave, pa pošiljka postane 

predmet dinamične optimizacije. 

 

 
Od ponujenega optimizacijskega sistema pričakujemo, da bo vse pošiljke, ki so znotraj območja 

specializirane paketne dostave, v skladu z danimi restrikcijami porazdelil med razpoložljive vire. 

Pričakujemo torej, da se bo pot posameznega dostavljavca znotraj dinamičnega območja dnevno 

spreminjala. 

 

Kje bo sistem pridobil vire in po kakšnih restrikcijah mora sistem delovati, je navedeno v dokumentu 

'4 IPLP Tehnične zahteve'. 

 

 

Naročnik bo zaradi kompleksnosti predmeta javnega naročila dne 15. 1. 2020 organiziral 

anonimni sestanek s ponudniki v slovenskem jeziku, na katerem bo zainteresiranim subjektom 

predstavil koncept rešitve, ko jo vidi, ter podrobnejše opredelitve njegovih zahtev iz tehničnih 

specifikacij. Sestanek oz. predstavitev bo izvedena na lokaciji PLC Maribor, Zagrebška 106, 

Maribor, s pričetkom ob 9:00 uri. 

Udeležba na sestanku je anonimna in ni obvezna – udeležba ni pogoj za oddajo ponudbe. Naročnik 

bo sestanek zvočno snemal. Posnetek bo služil tudi kot pomoč pri kasnejši pripravi t.im. Blueprinta. 
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V primeru vprašanj na sestanku bo naročnik le-te zabeležil in nanje odgovoril naknadno, ter jih 

objavil v obliki dodatnih pojasnil. 

 


