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Vprašanje 1: Dodatno vprašanje glede točke 2.2: V odgovoru pravite, da strojno opremo in licence 

za sistemsko programsko opremo zagotovi naročnik. Ponudniki v strošek licenc ne vključijo licenc 

Microsoft SQL2017 ter SAP Hana, ki jih naročnik že ima. V istem odgovoru navajate, da v kolikor 

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

vključi zgolj te licence (navede vrsto in obseg potrebnih dodatnih licenc). Kako naj ponudnik ve s 

koliko in točno kakšnimi tipi prostih licenc razpolaga naročnik? Ta podatek potrebujemo, da 

ocenimo strošek morebitnih dodatnih licenc.  

Odgovor 1: Ponudnik naj predvideva, da so trenutno zakupljene licence popolnoma 

izkoriščene in naj tako za namene IPLP projekta predvideva nakup dodatnih licenc, ki jih 

vključi v ponudbi. V fazi implementacije bo naročnik ugotovil, na podlagi ponudnikove 

rešitve, ali je dejansko potreben nakup celotne količine teh licenc, ki jih je ponudnik predvidel 

v svoji ponudbi. 

 

 

Na vas se obračamo z nekaj vsebinskimi vprašanji glede tehničnih zahtev IPLP razpisa.  

Vprašanja se nanašajo na zaporedne številke v Excel datoteki Tehnične zahteve:  

Vprašanje 2: 1) Ali je znotraj PS na voljo obstoječa rešitev za spremljanje prometa v realnem času? 

Če da - prosimo za podrobnejše informacije o njej.  

Odgovor 2: Naročnik sledi vsem lastnim in pogodbenim vozilom preko aplikacije zunanjega 

partnerja (dodatne informacije o tem bomo razkrili le implementatorju). Sistema, ki bi 

spremljal prometne tokove na cestah po Sloveniji, v Pošti Slovenije nimamo. 

 

 

5) Podpirati večjezično delovanje Slovensko in Angleško, dodatno na terenskih napravah pa tudi 

Hrvaško in Bosansko.  

Vprašanje 3: Vprašanje: Ali je tukaj govora o UI ali tudi online translate vsebine?  

Odgovor 3: Govorimo le o 'user interface'.  

 

 

Vprašanje 4: Ali bo uporabnik nalagal večjezične verzije istega dokumenta?  

Odgovor 4: Naročnik pričakuje, da bo rešitev omogočala vpogled oz. nastavitev jezika, ki bo 

vplivala na vsa besedila (nazive gumbov, nazive polja, oken itd.), ki jih vidi uporabnik v 

aplikaciji. Za obvestila/opozorila/navodila delavcem, ki se bodo med uporabo delavcem 

prikazovala in se nanašajo na vsebino (storitve, pošiljke…), se bodo besedila tam, kjer bo to 

potrebno, zagotovila v vseh potrebnih jezikih, bo pa od vrste besedila odvisno ali se ta šifrant 

zagotovi v sistemu ponudnika ali naročnika. 

 

 

Vprašanje 5: Ali bodo šifranti in vsebina vneseni večjezično?  

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum:5. 2.  2020 
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Odgovor 5:  

Se vsebinsko nanaša na odgovor pri 4. točki.  

 

 

21) Sposobnost pregledovanja revizijskih sledi (spremembe, izbrisi, novi dokumenti)  

Vprašanje 6: Koliko zgodovine je potrebno beležiti in koliko časa?  

Odgovor 6: Sistem mora vsebovati vse podatke za obdobje najmanj 40 dni (zahteva 102), 

nato se predvideva prenos v dolgoročno arhiviranje. 

 

 

29) Zmožnost definiranja različnih mrež za posamezne tipe naročil (paketna mreža, logistična 

mreža, hitra pošta, direktna dostava).  

Vprašanje 7: Katere lastnosti določajo mrežo? Prosimo za podrobnejši opis.  

Odgovor 7: Mrežo določajo lokacije in oprema, ki je namenjena za opravljanje dela v tisti 

mreži. Npr.: Logistične pošiljke (npr. palete ali večji paketi nad 31,5 kg in nad dimenzijo 

120x60x60 cm) se bodo predelovale ločeno od paketov in pisem, tudi dostava se bo lahko 

izvajala z drugačnimi vozili (z dvižno ploščadjo) kot paketna in pisemska dostava. Ekspresne 

pošiljke in telegrami bodo, v primeru dostave isti dan, del posebne 'ekspres' mreže. 

Katera pošiljka bo potovala po kateri mreži bodo določale lastnosti te pošiljke (npr: produkt, 

masa, pošiljatelj, dostavno območje, itd.), ki naj bi bile znane že ob oddaji najave oz. 

najkasneje po opravljenem sprejemu na poštni poslovalnici. 

 

 

34) Zmožnost vizualizacije omrežja za prikaz obremenitev, npr: linijski prevoz po vec faktorjih (npr. 

po tipu tovora), izraženo v indeksih: npr indeks zasedenosti (paletna mesta), volumnu (m3) ali teže.  

Vprašanje 8: Prosimo za podrobnejši opis željene vizualizacije. (Npr. Prikaz na zemljevidu, zoom 

in/out, zasedenost skladišč,)  

Odgovor 8: Naročnik na tem segmentu odločitev prepušča ponudniku. Končni cilj je, da 

naročnik lahko spremlja, s kakšno učinkovitostjo se je izvajal transport, to pomeni, kako 

obremenjena so vozila, kako obremenjene so cross dock lokacije ter da dispečer v danem 

trenutku vidi zapolnjenost vozil ter lokacijo vozil in ima možnost dinamično spreminjati pot 

vozila.. 

 

 

44) Zmožnost povezovanja resursov s podizvajalci  

Vprašanje 9: Prosimo za podrobnejšo obrazložitev zahteve.  

Odgovor 9: Naročnik za izvajanje aktivnost uporablja tudi podizvajalce. V ta namen je 

potrebno vzpostaviti portal za prevoznike (zahteva 43), njihove resurse upoštevati pri 

planiranju transporta in dostave ter njihove aktivnosti na terenu spremljati. 

 

 

121) Na podlagi realnih zgodovinskih podatkov.....  

Vprašanje 10: Prosimo za podrobnejši opis nastavljivih kriterijev iz zadnje točke ( sposobnost, da 

sistem predlaga možne lokacije postavitve ene ali več poslovalnic, na podlagi nastavljivih kriterijev).  

Odgovor 10: Ko naročnik preučuje možnosti, kako reorganizirati svojo mrežo poslovalnic, v 

obzir jemlje vse razpoložljive podatke o trenutnih kapacitetah, količini pošiljk za določeno 

območje (prevzem, kot dostava), tipih pošiljk (nakazujejo na volumen in potrebna logistična 

sredstva), itd. Kot rezultat pa se določi možne nove lokacije in preverja karakteristike 

predlagane lokacije, kot so: za koliko bi se zmanjšala pot dostave, koliko vozil in kakšne tipe 

vozil bi potrebovali v novi mreži, kako bi povečan volumen pošiljk vplival na obremenitev 
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nove mreže, kako bi v novi mreži bila stroškovna obremenitev (primer: v obstoječi mreži je 

na osnovi stroškovnega vrednotenja posamezne faze prenosa pošiljke strošek dostave paketa 

na X naslov določen, izračuna se kakšen bi bil nov strošek), itd…Naročnik pričakuje, da bo 

prejel napredno orodje, ki bo mu omogočalo vpogled v trenutno staje obremenjenosti in 

stroškovne učinkovitosti omrežja. Pri tem pa bo omogočalo tudi simuliranje možnih izvedb 

kreiranja mreže glede na določene kriterije (primer: simulacija zaradi možnega povečanja 

določenih tovorkov, simulacija spremembe mrež, simuliranje ukinitve ali uvedbe določene 

točke omrežja, itd.). 

 

 

Iz odgovorov z dne 20.1.2020, pred vsem na vprašanje št. 5 je razvidno, da naročnik niti ne ve kaj 

želi, niti si ne predstavlja, kaj ta projekt pomeni tako z stališča realizacije, stroškov, koncepta in ne 

nazadnje rezultatov. Razpis očitno temelji na napačnih predstavah avtorja projekta in očitnem 

pomanjkanju znanja načrtovalca in pripravljalca razpisa. Vsebinsko tako zastavljen projekt je 

obsojen na spremembe še pred začetkom del, velike dodatne stroške, ki jih naročnik ni predvidel 

in ki lahko pomenijo zastoj projekta po dveh tretjinah realizacije saj je že sedaj jasno, da brez 

aneksov, ki bodo predstavljali v petih letih vsaj 40% povečanje budgeta ne bo šlo.  

Vprašanje 11: Zato sprašujemo naročnika, ali se zaveda dejstva, da projekt na ta način in pod pogoji 

v razpisni dokumentaciji ni mogoče izvesti n glede na sredstva? 

Odgovor 11: Razpisna dokumentacija podrobno navaja zahteve naročnika oz. kakšne so 

zahteve naročnika za informatizacijo logističnih procesov. Vprašanje, ki ga postavljate, v tem 

kontekstu ni relevantno, saj mora ponudnik sam oceniti, ali je tveganje za realizacijo zanj 

preveliko. 

 

 


