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ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1. Ponudnik ima dovolj dokončanih zapletenih logističnih projektov za velika nacionalna podjetja 

v tujini, ki so po velikosti in zahtevnosti primerljivi s Slovensko pošto, vendar so stroški samega 

projekta brez dodatnih stroškov za strojno opremo in programsko opremo drugih 

proizvajalcev nižji kot 100 tisoč evrov. Nižji stroški so povezani z nižjimi stroški dela in 

dejstvom, da se uporablja lastna programska oprema. Ali v tem primeru ponudnik izpolnjuje   

posebne razpisne pogoje? 

 

Odgovor: Ponudnik mora predložiti reference v višini,kot je navedena v pogoju P8 iz razpisne 

dokumentacije. Naročnik pogojev iz razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. 

 

2. V tehnični specifikaciji je navedena zahteva, da izvajalec dobavi naročniku vso programsko 

opremo z 1 licenco, ki bo omogočila Pošti Slovenije samostojno uporabo in poganjanje 

izdelanih simulacijskih modelov digitalnih dvojčkov in drugih simulacijskih programov ter 

zagotavljati vzdrževanje za obdobje minimalno 3 let. Ker dobavo programske opreme 

opravljajo za to specializirana podjetja predlagamo, da se licenčna pogodba za 

programsko opremo podpiše direktno z dobaviteljem programske opreme in se tako ta 

del tehnične zahteve izvzame iz pogodbe. 

 

 Odgovor: Naročnik tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. 

 Ponudnik, ki ponuja rešitev, mora imeti status partnerja pri ponudniku programske opreme. 

 

3. Kot ponudnik z registriranim podjetjem v tujini bi želeli izpolniti ESPD obrazec v 

angleškem jeziku. Pri postopku nalaganja naročnikovega ESPD.xml obrazca na spletni 

strani https://espd.eop.bg/espd-web/filter se pojavi naslednje obvestilo »The uploaded file 

could not be correctly read. Is it a valid ESPD Request or Response? Tako žal ne moremo 

izpolniti zahtevanega ESPD obrazca. Vljudno vas prosimo, da kreirate tudi angleško verzijo 

ESPD obrazca, katerega lahko uporabijo tudi tuji ponudniki. 

 

 Odgovor: Glede na navedbo v razpisni dokumentaciji pod točko 1.3., da postopek poteka 

 v slovenskem jeziku, lahko obrazec ESPD iz razpisne dokumentacije shranite na svoj 

 računalnik, nato pa ga izpolnite preko spletne povezave http://enarocanje.si/_ESPD/. Na tej 

 spletni povezavi gospodarski subjekt izberete opcijo »Sem gospodarski subjekt« in opcijo 

 »Uvoziti naročnikov ESPD«.  

 

 

 

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum:1.6.2020 

 

 

 

http://enarocanje.si/_ESPD/


 2/2 

 

 

 

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB 

 

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na 12.6.2020 do 12:00 ure. 

 

 

  


