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Vprašanje 1: V razpisni dokumentaciji navajate pripravo Blueprint dokumentacije. Običajno se 

končna ponudba za izvedbo poda ravno na podlagi izvedenega "blueprinta" in usklajenega 

razumevanja izpolnjevanja tehničnih in poslovnih zahtev, kar v vašem razpisnem postopku in 

predračunu ni predvideno. Ali so v razpisnem postopku predvidena morebitna pogajanja oz. 

pojasnila/predstavitve ponudb? Pričakovali bi, da se končna ponudba poda na podlagi izvedenega 

blueprinta?  

Odgovor 1: V postopku do oddaje ponudb ni predvidenih pogajanj, gre za odprti postopek oddaje 

naročila. Naročnik za namene razjasnjevanja dilem kontinuirano in ažurno odgovarja na vprašanja. 

15.1.2020 je naročnik izvedel tudi predstavitev IPLP rešitve. 

 

Vprašanje 2.1: V razpisni dokumentaciji v datoteki "Kopija4 IPLP Tehnične zahteve" je zahteva: 

"Sistem mora biti skladen z 'IT standardi Pošte Slovenije', ki so priloga tej dokumentaciji". V 

omenjenem dokumentu, pa navajate zahteve za "Nove rešitve in aplikacije". Glede na navedeno 

sprašujemo:  

1. Ali je rešitev, ki ji infrastrukturno gledano rečemo hibridna oblačna rešitev, ki ima določene 

module v oblaku (na ozemlju EU) in določene module nameščene na lokaciji Pošte Slovenije in so 

skladni z IT standardi Pošte Slovenije, skladna in sprejemljiva?  

Odgovor 2.1:  Da, takšna rešitev je za naročnika skladna in sprejemljiva. 

 

Vprašanje 2.2: Ali pravilno razumemo, da bo potrebno strojno opremo in licence za sistemsko 

programsko opremo (OS, SQL, in ostalo Microsoft programsko opremo) zagotovila/pripravila Pošta 

Slovenije? 

Odgovor 2.2:  Da, potrebno strojno opremo in licence za Microsoft sistemsko programsko opremo 

(OS, SQL in ostala programska oprema) zagotovi Pošta Slovenije. Ponudniki v strošek licenc ne 

vključijo licenc Microsoft SQL2017 ter SAP Hana, ki jih naročnik že ima, v obsegu, kot jih ima. V 

kolikor mora naročnik za uporabo licence doplačati (ali po vrsti licenc, tipu ali količini), ponudnik v 

strošek vključi zgolj te licence (navede vrsto in obseg potrebnih dodatnih licenc).  

 

Vprašanje 3: V kolikšni meri bo naročnik pripravljen in sposoben spremeniti svojo aplikacijo "UPO 

mobile" za potrebe povezave ali integracije z novo mobilno aplikacijo, ki jo mora izdelati izvajalec? 

Odgovor 3: Naročnik informacijsko podporo za prenos pošiljk vključno z aplikacijo UPO Mobile 

neprestano nadgrajuje in dodaja nove funkcionalnosti. Gre za odzivanje na zaznane potrebe na trgu 

in v procesu, zato bo navedene aktivnosti izvajal tudi v prihodnje in seveda tudi za potrebe 

implementacije IPLP rešitve. Za potrebe navedene implementacije na področju aplikacije UPO 

Mobile predvidevamo nadgradnjo predvsem na področju vzpostavitve komunikacije med 
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sistemoma. Podrobnosti se  bodo definirale v fazi BluePrinta, saj so odvisne tudi od funkcionalnosti 

ponudnikove rešitve.  

 

Vprašanje 4.1: Pri pripravi referenčnih potrdil smo odkrili naslednjo nekonsistentnost: v dokumentu 

IPLP Funkcionalne zahteve se v Tabeli za točkovanje tehnične rešitve navaja funkcionalnosti z 

zaporedno številko 30 z opisom Zmožnost definiranja različnih mrež za posamezne tipe naročil 

(paketna mreža, logistična mreža, hitra pošta, direktna dostava). V dokumentu IPLP tehnične 

zahteve, na katerega se sklicuje dokument pa se pod zaporedno točko 30 nahaja zahteva Zmožnost 

prehajanja pošiljk med različnimi mrežami. Za katero funkcionalnost zahtevate referenčno potrdilo? 

Glede na dejstvo, da gre za točkovano funkcionalnosti, za katero je potrebno pripraviti veliko 

dokumentacije, naročnika pozivamo, da stvar razjasni v čim krajšem času. 

Odgovor 4.1: Pravilna navedba zaporedne številke v tabeli v dokumentu »3 IPLP Funkcionalne 

zahteve« je 29, kot prikazuje (popravljen) print screen te tabele.  

 
Zaporedne številke so v tej tabeli navedene le kot pomoč naročniku. Naročnik naj v referenčnih 

potrdilih dokazuje izključno in samo funkcionalnosti, kot so navedene v dokumentu »3 IPLP 

Funkcionalne zahteve« v tabeli v točki 6.3.  – v stolpcu »Opis tehnične rešitve«. 

Za vsako funkcionalnost, ki jo je ponudnik označil z odgovorom DA, mora ponudnik predložiti vsa 

3 dokazila, da je ta funkcionalnost dejansko v produkciji: 

 Izsek iz navodil ponudnikom (v angleškem ali slovenskem jeziku); 

 Posnetek zaslona, ki pri referenčnem uporabniku prikazuje funkcionalnost; 

 Referenčno potrdilo za navedeno funkcionalnost. 

 

Vprašanje 4.2: Ugotavljamo, da naročnik še ni odgovoril na naše vprašanje iz dne 10.01.2020 ob 

13:38, ki je izjemnega pomena za definicijo rešitve in tudi za zbiranje referenčnih potrdil. Ali je, 

glede na pomen tega pojasnila za pripravo ponudbe in vseh prilog, naročnik rok za oddajo ponudb 

pripravljen podaljšati? 

Odgovor 4.2.: Naročnik na vsa vprašanja odgovarja tekoče. Rok za oddajo ponudb zato ne bo 

podaljšan.  

 

  


