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L.2 Organiziranost TD gorje
TuristiEno druitvo Gorje neprekinjeno deluje Ze od ustanovitve leta 1945 pod nazivom TuristiEno
dru5tvo Gorje. V vsem tem dasu skrbi predvsem za naravno vrednoto sotesko Vintgar, ena od najbolj
prepoznanih in obiskanih naravnih znamenitosti v Sloveniji. Vse od ureditve obmodja soteske za
ogledovanje in obiskovanje, ki se je pridelo v letu 1891, za opremljanje in urejanje skrbijo prizadevni
domadini. east in zahvala za dano moZnost obiska in ogleda gre ljudem zvizijo in pogumom, kakr5en je
bil zaEetnik ideje g. Jakob Zumer s svojimisomiSljeniki, ki so kljub ne5tetim ujmam, kiso sotesko vedno
znova vradale v neprehodnost, vztrajali in vedno znova gradili in izbolj5evali pogoje prehodnosti in
varnosti. Somi5ljeniki so se zbrali v >olepSevalnem dru5wu,<< ki se je kasneje preimenovalo v
rTuristovsko in olepievalno druStvo<, kije delovalo vse do ustanoviwe Turistidnega dru5tva Gorje.
Dru5tvo je registrirano na UE Radovljica pod zaporedno Stevilko L65 in ima dolodeno matidno Stevilko

5059704000. Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno zdruienje fizidnih oseb, ki se zdruiujejo
zaradi skupno dolodenih interesov, opredeljenih v Pravilih dru5tva v skladu z Zakonom o dru5tvih.
SedeZ ima v obdini Gorje.

V letu

2O2O

je bilo v druStvo vdlanjenih 472 Elanov.

Turistidno dru5tvo Gorje ima na osnovi odloEbe MGRT it.3t.322-4)/2}tg/6 z dne 29.1j..2019 status
organizacije, ki deluje v javnem interesu.
Dru5tvo ima sledede organe:
L. Obdni zbor

2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
4. eastno razsodisEe
Obdni zbor je najvi5ji organ druStva in ga sestavljajo vsi Elani druStva.
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splo5ni pogoji povpra5evanja - !nformativna ponudba, mejniki projekta

o
o
o

o

Ponudbe je moino poslati pisno ali preko e-po5te.
Pisno na naslov: Turistidno dru5tvo Gorje, Zgornje Gorje 7 A,4247 Zgornje Gorje ali na e-poStni

naslov info @vintga r.si

: podatke o podjetju, odgovorni osebi podjetja,
razmerju do podjetja oz. ponudnika, v imenu katerega po5lje ponudbo in kontaktne podatke z
elektronskim naslovom, na katere(ga) lahko TD Gorje naslovi morebitna dodatna vpra5anja in
informacije.
Za vse dodatne informacije se obrnite na e-po5tni naslov
lnformativna ponudba mora vsebovati

Mejniki projekta

o
o
o
o
o

Ponudbe je mogode poslati do 10.01.2022 do L2.OO.
Do 78.01.2022 bodo vsi izbrani ponudniki pozvani za oddajo konEne ponudbe.
Narodnik bo po potrebi za kak5ne nejasnosti pozval ponudnika k dodatnim obrazloiitvam, ali
preko videokonference, emaila, oziroma v Zivo za obrazloZitev ali kak5no demonstracijo.
Planirano je, da bo kondni ponudnik izbran do O!.O2.2O22.
Roki izvedbe se detaljno uskladijo s ponudnikom, prva faza projekta (delovni sklop 1,2,3) mora
biti zakljueen do OL.O4.2022.

Po prejemu ponudb do 10.01.2022bomo ponudbe pregledali in kontaktirali ponudnike za morebitne
dopolnitve in razlage.

1.5.1- Pridakovani

elementi ponudbe

Ponudnik naj opredeli podroEja, kjer vidi posebnosti poslovanja TD Gorje, in sicer na podrodjih:
Upravljanje s sotesko Vintgar:

o
o
.
o
o

blagajni5ka prodaja
prodaja kart preko spleta
integrac'rja sistema vstopnic z vhodnimi in izhodnimivrati
problematika upravljanja parkiri5d

mobilna prodaja parkirnih mest

Cilj pa je, da sistem eGorje vsebuje najmanj tudi:

.
.
o

rezervacijski sistem za rezervacija koles ali izletov
program lojalnosti
upravljanje s dlani, obveSdanje in informiranje

Ponudnik naj na kratko opi5e svojo informacijsko re5itev v povezavi s poslovanjem in nadzorom ter
potrebamiTD Gorje na tem podrodju.
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Upravni odbor je izvrSilni organ obdnega zbora in Steje devet dlanov: predsednik Janez Poklukar,
podpredsednik Janez Hudovernik, Tomai Bregant, Jakob Por, Mirjam Radid, Mihela eerne, Lea Ferjan,
Slavica Torkar, Roman Beznik.
Nadzorni odbor Steje tri dlane,

kijih izvoli obdni zbor:

Roman AmbroZid, JoZe Kuralt in Tomai Bergant.

eastno razsodi5de sestavljajo trije dlani, ki jih izvoli obdni zbor: Branko Gomilar, Jan Borut in Janja
Geltar.
Oba odbora in dastno razsodi5de so za svoje delo v celoti odgovorni Obdnemu zboru.

Voljen funkcionar druStva je predsednik dru5tva.
Zastopnika dru5tva sta Janez Poklukar in Janez Hudovernik.

1.3 Namen in obseg
TD Gorje nadrtuje izbiro in implementacijo celovitega sistema za poslovanje, ki bo udinkovito podpiral

sedanje in prihodnje poslovne potrebe TD Gorje.

Zato vas kot potencialnega kandidata za implementacijo take re5itve, ali dela take re5itve vabimo k

V nadaljevanju so zapisane poslovne zahteve, kot podlaga za
implementacijo celovite re5itve podpori poslovnih podrodij, ki naj bi jih podpiral novi sistem (v
nadaljevanju eGorje).

oddaji informativne ponudbe.

TD Gorje pridakuje, da bo udinkovita informacijska podpora integralna, da bo digitalizirala ter pohitrila

in >avtomatizirala< opravljanje delovnih nalog, izbolj5ala pretok podatkov in informacij, zmanj5ala
moZnost napak pri vsakodnevnem delu in v podatkih, ter omogodila dobro podatkovno podporo za
odlodanje pri naSih poslovnih aktivnostih. Sledi naj postavljeni viziji TD Gorje, ki se ieli s projektom
eGorje digitalizirati in s tem postati digitalno sredi5de ponudbe v Gorjah in 5ir5e. Zelimo, da je re5itev
odprta, da omogoda enostavno integracfio in izmenjavo podatkov, ter nadgradnje. TD Gorje si Zeli
izbrati dolgoroEnej5ega partnerja (enega alived), s katerim bo nadgrajevala proces eGorje.

1.4 Zaupnost
Ta dokument vkljudno z vsemi drugimi povezanimi dokumenti, kot tudi informac'tje, podatki in zapisi
pogovorov v okviru izbirnega postopka so zaupni in predstavljajo poslovno skrivnost.
Vsem resnim kandidatom za pripravo kakovostne ponudbe bo v naslednjem krogu, pozivu za ponudbo

(request for proposal - RFP)) TD Gorje posredovalo
poslovnih skrivnosti (NDA).

v podpis Dogovor o nerazkrivanju in varovanju
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Vse cene v ponudbi morajo biti izraiene v evrih (brez DDV).
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Ponudnik naj opiSe najpomembnej5e relevantne tehnidne specifikacije in predlagano arhitekturo
sistema in nadin postavitve implementacije.
Ponudnik naj opiSe, kje vidi moZnost povezovanja/integracije sistema

z

drugimi lT informacijskimi

re5itvami.
Ponudnik naj na kratko predstavi predvideno metodolog'ljo implementac'rje sistema.

Ponudnik naj opi5e, na kak5en nadin bo zagotavljal potrebno kakovost re5itve za poslovne udinke in
izvedbo projekta.
Ponudnik naj v ponudbo vkljudi izobraZevanje uporabnikov ter stro5ke. Termine izobraZevanj naj
opredeliv terminskem nadrtu, stro5ke v lodeni postavki poda v ponudbi.

V okviru izvedbe projekta bo morebiti potrebno nekatere obstojede podatke pretvoriti/migrirati v
ustrezno obliko primerno za delovanje v novem sistemu. Ponudnik naj v ponudbi navede, na kakSen
nadin namerava to storiti, oceni obseg potrebnega dela, ter s tem povezane stroske.
Ponudnik naj v ponudbi navede, kakSna je struktura ponudbene vrednosti, npr. vrednost za
programsko opremo, za uporabni5ke licence, vrednost implementacije po posameznih modulih ali
sklopih. Ponudnik naj navede vrednosti za razlidne moZnosti poslovnih modelov (najem reSitve, nakup
reSitve) ter vrednostno lestvico licenc v odvisnosti od Stevila licenc. Ponudnik naj navede vse morebitne
dodatne stro5ke za licence/storitve/produkte/dele produktov tretjih oseb, ki so potrebne za delovanje
re5itve (npr. licence za podatkovno bazo, za streZnike, cloud storitve, ipd.).
Pridakuje se letni najem ali nakup, ne glede na prodano Stevilo kart ali katerih koli drugih transakcij
(Stevilo vhodov, Stevilo Elanov, ipd.), 6e je poslovni model drugaden naj bo to posebej navedeno v

ponudbi ter eksplicitno navedeno na kak5en nadin. Dodatno naj se dolotijo osnovni stro5ki vzdrZevanja
na letni baziza manjSe popravke in dodatne Zelje uporabnika.

1.5.2 Pogoji sodelovanja
TD Gorje bo preuEilo pravodasne in popolne ponudbe ter ponudnikom nanje odgovorilo, brez
kakrSnekoli obveznosti in navajanja posebnih razlogov za sprejem ali zavrnitev ponudbe. Ponudniki
bodo o izbiri obveSdeni preko elektronske poSte ob koncu razpisa.
Opisi in zahteve, navedeni v tem dokumentu, odraZajo trenutno stanje procesov v TD Gorje kot velja
na dan informativnega povpralevanja. TD Gorje bo v nadaljevanju izbranim ponudnikom podalo
podrobnej5e opise in zahteve.
TD Gorje si pridriuje pravico, da kadarkoli od ponudnikov zahteva dodatne informacije

in/alijih povabi

na pojasnjevalni sestanek v zvezi s predlagano re5itvijo. Morebitne sestanke bomo vnaprej napovedali.

Vse stro5ke, ki jih imajo ponudniki s pripravo in oddajo ponudb ali izvedbo dodatnih pojasnjevalnih
sestankov, krijejo ponudniki. TD Gorje v nobenem primeru ni odgovorno za navedene stroSke, ne glede
na rezultat izbire ponudnika.

Predmetni pogoji sodelovanja predstavljajo zgolj vabilo TD Gorje k predloZitvi informativnih ponudb.
Posledidno, zakljuiek postopka in objava rezultatov ne pomeni, da je TD Gorje sklenila kakrSno koli
pogodbeno razmerje s katerim koli ponudnikom.
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- postati glavni informacijski center za obmodje celotnih Gorij,
- upravljanje z ponudbo na celotnem obmodju.

Ponudnika se poziva, da vkljudi tudi svoje videnje razvoja naprednega sistema radunalniskega
upravljanja druibe kot je TD Gorje (npr. integrirano projektno vodenje, integracija s Facebookom, ...).
lnovativnost bo eden izmed pomembnih kriterijev (kriterUi bodo detaljno opredeljeniv nadaljevanju,
v dokumentu, ki bo poziv za oddajo konine ponudbe).

2.2 Arhitektura aplikacij in osnovne zahtevane funkcionarnosti
2.2.L Prodaja

o
o
r
o
o
r
.
r

online prodaja kart (moinost hitrega vpogleda online prodaje na vstopnitodki)
Stevildna omejitev obiska
dasovna omejitev obiska

integracija z blagajno
integracija

s

spletno stranjo

fiziEna prodaja

letne karte
prodaja spominkov in gostinstvo

Davdna blagajna - Obvezna moinost prenosa podatkov v raiunovodstvo.

Blagajne na katerih je davdna blagajna prisotna:

.

prodaja kart - 2 blagajni

o

gostinstvo in Spominki - 2 blagajni

.

mobilne blagajne za parkiriSda - 7 mobilnih blagajn

.pisarna-lblagajna

2.2.2. Zaledni sistem

o

izstavljanje faktur na podlagi prejetih naroEilnic
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2. lzhodi5da za povpraSevanje
Turistidno druStvo Gorje si prizadeva, da bo v prihodnosti na nivoju obdine Gorje postalo nosilec razvoja

turistidne dejavnosti, pri temer bo na osnovi pridobljenega pooblastila s strani obdine pridobilo tudi
vse moZnosti, da sodeluje v razlidnih podrodjih turizma na obmodju obdine, kot tudi navzven. Na osnovi
predvidevanj, analiz in strategij bomo snovali in kreirali razvoj panoge. Tako v kraju kot navzven, bo
druStvo povezovalo vse deleinike, ki imajo kakr5enkoli vpliv za razvoj in uspe5no delo.
Pridakuje se rast in poveEano zanimanje za model doZivljanja narave in naravne dedi5Eine, kulturne
dedi5dine, rekreacijskih in prostodasnih dejavnosti, z razvojem trajnostnega, sonaravnega in vzdrinega

razvoja panoge. Model vkljuduje tako realne in objektivne moZnosti okolja, v katerem se lahko
dejavnosti odvijajo in razpr5ijo, kot pridakovanja lokalnega prebivalstva in subjektov, ki ielijo v tej sferi
delovati, so v njem odvisne tako v materialnem, kot v socialnem smislu.
Vsekakor si v TD Gorje Zelimo, da so v proces digitalizacije na obmodju obiine Gorje, vkljudeni vsi kljudni
deleiniki iz samegb obmoEja, pa tudi iz drugih okolij, de njihovi interesi aliobseg poslovanja posega v
procesu razvoja in dela panoge gostinstva in turizma.

Kratkorodnicilj TD Gorje na podrodju digitalizacije procesov je, da proces upravljanja s sotesko Vintgar,
ki Ze ima dodelan temelj, postavimo s 01. 01. 2022, ga v obdobju 1 leta ustrezno dopolnimo na vseh
podrodjih, kijih je moino predvideti in v procesu tudi Ze uporabiti in implementirati, daljnorodni cilj pa
predstavlja obdobje naslednjih petih let, kjer teiimo k vsaj 90 % pokritosti in implementaciji procesov,

kijih je moZno digitalizirati.
S slednjim ielimo v proces tudi vkljuditi prav vse deleinike, ki se ukvarjajo z dejavnostjo turizma,
gostinstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, obrti in trgovini, servisnih dejavnosti, ogla5evanja in
podobno...

2.1 Strateski cilji projekta
Prvi strate5ki cilj je optimizacija upravljanja s sotesko Vintgar. To vkljuEuje:
- vodenje prodaje vstopnic, povedanje spletne prodaje vstopnic,
- vodenje in upravljanje s parkirnimi prostori,
- vodenje poslovnih partnerjev (agencije) in ponudbe, komunikacija z njimi,
- vodenje vstopov dlanov v sotesko, upravljanje s dlani,

- napredna centralizirana analitika.

Drugi strateSki cilj je raz5iritev delovanja na celotno obmoeje obdine Gorij.

- upravljanje celotne ponudbe storitev in izdelkov na podrodju turizma Gorij,
- upravljanje z deleZnikiv turizmu (sobodajalci, lokalni ponudniki),
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2.3.1 Operativni cilji po delovnih sklopih

Delovni sklop 1: vzdrZevanje in nadgradnja blagajniSkega poslovanja

o
r

Menjava ali nadgradnja programa za prodajo vstopnic, spominkov in gostinstva
Menjava ali nadgradnja vstopnega sistema

Delovni sklop 2: Dostop do podatkov in analitika

o
o

lntegracija programov z orodji za analitiko, odprt dostop do podatkov

z opisi

struktur

lntegracija davdne blagajne z radunovodskimi programi

Delovni sklop 3: Nadgradnja spletne prodaje kart

r
o

Nadgradnja programa za spletno prodajo kart
lzdelava sistema za prodajo in tiskanje kart preko drugih deleinikov (agencij)

Delovni sklop 4: Sodelovanje

o
o
r
o

z

deleiniki

Vzpostaviti sodelovanje z sobodajalci
Vzpostaviti sodelovanje z lokalnimi pridelovalci
Vzpostaviti sodelovanje z ponudniki gostinstva
Vzpostaviti sodelovanje z ponudniki aktivnosti

Delovni sklop 5: Razvoj dodatne turistidne ponudbe

o
o
o
o
o
o

Pospesitioddajokoles
Promoc'rja lokalnih ponudnikov
Razvoj in vzdrZevanje dodatnih dejavnosti (tematske poti, table, zanimivosti ipd.)

Promocija alternativnih oblik prevozov
Nudenje informac'lj
Obve5danje

Operativni cilji so sploSno navedeni, za vse dodatne informacije smo na voljo. Ponudnika se poziva,
da vkljudi tudi svoje videnje ter poda in obrazloii tudi delno drugadno razporeditev delovnih sklopov.
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moZnost e-Radunov

2.2.3 Vodenje in upravljanje

o
o
o
o

vodenje zalog in inventur
evidenca vstopov in izstopov v sotesko
evidenca podvojenih, neuporabljenih kart
a na

2.2.4

lize poslova nja

U

pravljanje desti nacije

o

moZnosti dasovne rezervacije ( - koles, sob ipd.

o
o
o

moZnost direktne prodaje (artikli na info todki)
a

o

informiranje gostov

o

mailing lista

)

kcije

programi lojalnosti

2.2.5 Upravljanje s dlani

o
o
o
o

evidenca dlanov
izpisi za pladilo dlanarine

mailing lista
evidenca vstopov dlanov sotesko

2,3 Poslovni procesi, ki jih bo pokrival sistem eGorje
Namen celotnega sistema eGorje je zadovoljiti potrebe operativnega dela v turizmu:

r

odprti dostop do vseh podatkov in analitika,
nadgradnja prodaje kart,

o
o

sodelovanje z deleinikiv turizmu,
razvoj dodatne turistidne ponudbe.
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V primeru da je karkoli narobe mobilne blagajne lahko prilagodimo za tiskanje vstopnic v

nekaj

minutah.

!NTEGRACIJA

Sistem je

ie integriran na pristopno kontrolo vrtljivih vrat. Ravno tako je mogoEa integracija

s

parkirnim

sistemom.
Preverjanje vstopnic poteka preko multifunkcijskih validatorjev (eR, drtna koda) ali s skeniranjem
vstopnic s pomodjo telefona. Sistem omogoda visoko pretodnost obiskovalcev (skupine, druiine, 5ole)
ter prehod za gibalno ovirane.

je

povezan z Nadzornim centrom, tako da lahko v vsakem trenutku pogledamo koliko je
obiskovalcev v soteski, imamo t.i. 'bele kartice' z razlidnimi dovoljenji glede vstopanja.

Sistem

lmamo bazo zapisov s katerimi kartami so obiskovalcivstopil, koliko je neuspeinih vstopov ipd.
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Poleg tega imamo pri njih 5e nadzorni program za urejanje prometa (lamele z zasedenostjo parkiri$d)
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2.4 Sedanje stanje
Za kakrSnokoli dodatno informacijo nas prosim kontaktirajte. Sistem je Ze postavUen, tudi prodaja
spletnih vstopnic. Vstopnice lahko gosti kupijo:
Narodilo preko spleta na raEunalniku, tablici, mobilnem telefonu ali lokaciji validacija vstopnice preko
mobilnega telefona ali print@home vstopnice, preko posrednikov.
oevCrua BLAGAJNA
Sistem je povezan z davdno blagajno Olaii. Blagajna poleg prodaje vstopnic omogoda tudi enostavno

uporabo v gostinstvu.

(-

r,r

frfrxtt
rllftm

hr
rrrmD

laar*
m

-aa.a
EF.-rr{D!IE
ilt

tr-r:
a.t .-Far-aaaF.
--r,
5.It
Eratltrra

-,----EL

r

r-

rI

E

t-ttr
n

r.I

-bt.rb
e-

-

qg

r!
!L

It
ltt

ria
rra

ffi,

firi

DrIt-Ilt-I.r--rrr

-

Zaledna spletna aplikacija omogoda popoln pregled nad poslovanjem. Poleg osnovnega vodenja in
izdaje dokumentov kot so raduni, elektronski raEuni za proraEunske uporabnike, dobavnice, dobropisi,
blagajni5ka poroEila, je na voljo tudi intuitivni grafidni kot tudi tabeiariini pregled poslovanja.
OmogoEa hiter pregled nad kolidino in vrednostjo zaloge po posameznem artiklu. Podprto je vodenje
zalog po normativih, razlidnih skladiSdih, nabavnih skupinah itd...
V davEni blagajni lahko izpiSemo vsa poroEila za dnevno obratovanje soteske.

Trenutno imamo:

o
o

5x blagajna na treh lokacijah
7x mobilna blagaj na za parkirnino

stran 13 od 20
december 2O2L

&frr'T6't:-f

Turisti€no dru5tvo 6orje
Podhom 8A, tdt$ Zgornje Gorie

*nu'!rvo

$ 6A 511
info@intgar.si
wrltnvintgar.si
o0 386

3. Obseg in vsebina iniciative
3.1 Vsebinski obseg projekta
V prvi fazi ielimo nadgraditi sistem prodaje kart, parkirnih mest in narediti dim bolj vzdrien sistem
obiskovanja v sotesko.

Zelimo uvesti predvsem udinkovit rezervacijski sistem, tako po urah, kot po posamidnih kategorijah
obiskovalcev - na nadin, da ne bo dopu5dena zloraba posamezne kategorije ob prehajanju skozi vrata.
Seveda si Zelimo, da potencialni obiskovalec sodasno z nakupom vstopnice, ki je prvenstveno

namenjena ogledu soteske Vintgar, lahko kupi 5e druge storitve. Od moZnosti parkiranja na
predvidenih parkiriSdih, do shuttle prevozov z avtobusi na vplivnem obmoiju TD Gorje. Nekatere od
storitev z nakupom vstopnice je moino implementiratitakoj, za druge morajo biti izpolnjeni pogoji, ki
katere sedaj dasovno teZko opredelimo. Predhoden nakup vstopnic mora zagotavljati celovito
preglednost prostih kapacitet na dolodeno dasovno enoto, ne glede na mesto nakupa (npr. avtobusna
postaja Ljubljana, pri posamidnih potovalnih agencijah, ki imajo moinost nakupa vstopnice v strogo
formalizirani obliki ponudnika, to je TD Gorje) da ne prihaja do kakr5nih koliteZav z zamenjavo vstopnic
na samem vstopnem mestu, ielimo tudi moZnost blokiranja vstopnice. Potrebno je zagotavljati
pretodnost. Sistem prednakupa vstopnice mora biti naravnan k temu, da se kupec tudi Ze seznani s
karakteristikamitistega, kar je vkljudeno v ponudbo (zopet zrazlogom, da je ob prihodu glede ogleda
seznanjen do te mere, da lahko sledi znakom in signalizaciji ob sami poti).
Slednje po na5i oceni ne sme predstavljativedje teiave - bistvo je, da se vsak prihod oseb v5teva v kvoto
trenutno prisotnih na lokaciji in ob izhodu na enak naiin odSteva. Vsak zasuk vrat pomeni plus ali minus
v odvisnosti ali gre za vhodna ali izhodna vrata.
V tem trenutku obseg projekta implementacije eGorje sistema 5e ni natandno doloden. Podrobnosti
vsebinskega pokrivanja poslovnih podrodij in funkcionalnosti bodo dolodene po pregledu informativnih

ponudb ponudnikov.

lz vidika pokrivanja proizvodnih funkcionalnosti priiakujemo, da ponudniki sami opredelijo,

kje

predpostavljajo meje med eGorje in ostalimi sistemi ne glede na obstojedo arhitekturo.
Podrobnej5i obseg eGorje sistema bo opredeljen v naslednjem koraku izbora ponudb in ponudnikov,
ko bodo poslovne in funkcionalne zahteve za posamezna procesna in arhitekturna podrodja
opredeljene na podrobnejSem procesnem nivoju.

3.2 Skladnost z zakonodajo
biti v delih, kjer je to zakonsko zahtevano skladna s slovensko zakonodajo in mora
omogoditi beleZenje in spremljanje poslovnih dogodkov skladno z radunovodskimi standardi
Re5itev mora

(Slovenskimi radunovodskimi standardi in Mednarodnimi radunovodskimi standardi), veljavno davdno
zakonodajo, zakonodajo s podrodja obraduna plai in drugih prispevkov ter ostalo zakonodajo, ki zadeva
poslovno podroije, za katero se izvaja podpora poslovnim procesom eGorje relitve. Prav tako mora
biti skladna z zakonodajo s podrodja varstva osebnih podatkov (GDPR, ZVOPZ).
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Urejen imamo tudi dostop do Conforma zemljevidov (-zem Ijevid na naSi spletni strani)
dodajamo poti, znamenitosti zapore cest ipd.

-

kjer lahko

ffi
t-Pomembna vpra5anja, ki bijih Zeleli v predlogu so tudi:

r

Ali lahko va5o infrastrukturo priklopimo na ie obstojedo infrastrukturo (vrata, ostala senzorika
ter elektro in strojna oprema)?
Kak5en je proces podpore, ali je podpora 24/7, ali je tudi nedeljah in praznikih?
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3.6 Obseg sistema
TD Gorje na leto beleZi cca 250.000 obiskovalcev v soteski Vintgar. Re5itev za upravljanje s sotesko
obsega v najoijem smislu vsaj:

o
o
o
o

Davdne blagajne

Zalednisistem (administracija in podpora poslovanju)
vstopna kontrola
spletna prodaja

Re5itev sistema eGorje obsega:

o
o
o
o

Lojalnostne programe
Rezervacije
Prodaja

lnformiranje
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eGorje sistem mora zagotavljati revizijsko sled pri dostopu do vseh osebnih podatkov skladno z
zahtevami za varstvo osebnih podatkov in omogoditi vpogled in izvoz reviz'rjske sledi dostopa do
osebnih podatkov v bazo podatkov oziroma v namensko aplikacijo.
Ponudnik reSitve bo vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, varoval kot zaupno, varoval
kot poslovno oz. uradno skrivnost in jih ne bo neupravideno uporabljal v svojo korist oziroma

komercijalno izkoriSdal ali posredoval tretjim osebam uzven nepooblaidenih orghanizcij, ki niso
vkljuEene v realizaijo nalog predmeta re5itve.

3.3 Uporabni5ke zahteve
Uporabni5ke zahteve so specificirane v poglavju 2, kjer je opisano tudi sedanje stanje, ki jih mora
zagotoviti eGorje sistem. Dokument ne doloda dokonEne specifikacije zahtev. DoloEa okvir, na osnovi
katerega bodo ponudniki dobili informacijo o generalnih zahtevah in zahtevah kondnih uporabnikov
do novega eGorje sistema.
Prav tako priEakujemo odziven proces podpore vse dni v tednu ter kratek odzivni rok.

3.4 Tehnidne zahteve in usmeritve
TD Gorje pridakuje, da bo eGorje

reiitev name5dena na infrastrukturi narodnika ali pa pri izvajalcu / v

oblaku in po prevzemu v upravljanju naroEnika. Reiitev mora biti stalno dostopna narodniku od testne
postavitve naprej. Vsa okolja od testne postavitve naprej morajo biti postavljena v sodelovanju z
narodnikom, hkrati pa je potrebno izvajati prenos znanja in ustrezne dokumentacije.
Arhitekturna zasnova mora biti za posamezno okolje dogovorjena v fazi priprave ponudbe, zapisana in
potrjena s strani narodnika. Pri nadrtovanju arhitekture je potrebno upoStevati moZnost skupne
uporabe dolodenih sistemskih in stre2niSkih virov za vsa okolja/podjetja, kjer je le to mogode (npr. MS
SQL Server,...). Arhitekturna zasnova mora biti za posamezno okolje dogovorjena in potrjena s strani
naroEnika.

3.5 lntegracijske zahteve
Poslovni sistem VASCO, integracija (ali priprava datotek za uvoz) z blagajni5kim modulom,
raduni,
Sta nda

rdizira ni doku mentira ni vmesniki in protokoli (REST, RPC),

Dostop do dobro dokumentirane podatkovne baze, moZnost izvoza podatkov in izvajanja
poizvedb za potrebe analitike ali integracija z drugimi sistemi.
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5. Postopki izbire ponudnika
Pri izbiri ponudnikov bodo imele veijo teio ponudbe, ki bodo tem botj celovito reSitev predstavile skozi
procesni pogled TD Gorje: predstavljena reSitev naj torej sledi procesni arhitekturi in naj ne predstavlja
samih modulov re5itve neodvisno od procesov. Ved v todki 1.5.

5.1 Dodatni cilji projekra:

o

Da ob upo5tevanju trenutnih danostiz implementacijo procesa vpeljemo mehanizme, ki
zagotavljajo 5e veEjo racionalizacijo poslovanja in delovnih opravil; da so koraki kijih

izvajamo v delovnih procesih enostavni za 5irok krog porabnikov, predvsem izlodajo
nepotrebna podvajanja in so naravnani k re5itvam, ki zmanjiujejo moinosti napak zaradi
dlove5kega faktorja.

o

Da ob implementaciji reSitev za poslovanje pomeniEim niZjo stopnjo tveganja, se poveEuje

udinkovitost, obenem pa nam re5itve zniiujejo stro5ke, ki nastajajo v procesih, ki so vezani na
digitalizac'rjo.

o

Da bo izgradnja sistema omogoda dopolnjevanja, posodabljanje in Siritev procesa

tudiv

prihodnosti.

5.2 Okvirni roki izvedbe in dasovni mejniki:
V nadrtu projekta mora biti predstavljena organizacijska struktura za vodenje projekta, terminski naErt

izvedbe s fazami, nalogami, mejniki in nosilci posameznih nalog, ustrezno morajo biti opredeljena
tveganja in ukrepiza njihovo obvladovanje.
Gleitodka L.5.

5.3 Ponudbena vrednost in pogoji pladila
V ponudbi naj bodo skladno z zahtevami dokumenta in po fazah jasno opredeljeni stro5ki in pladilni
pogoji.

S.4lzpolnjevanje implementacijskega plana in upravljanja s Neganji

V

ponudbi naj bo terminski plan natandno opredeljen in prikazan v obliki gantograma (
https://sl.wikipedia.orslwiki/Gantoeram ). lz gantograma naj bodo razvidne soodvisnosti in kljuini
mejniki projekta.

Projektni dokument naj ima izpostavljena tudi kljudna tveganja (npr.: nemogoda uporaba dosedanje
strojne opreme, izvedba moZna Sele po L.3.2022,ipd.|.
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4. Zahteve za ponudnika
4.1 Organizacija
lnformativno ponudbo lahko oddajo podjetja in partnerstva vei podjetij. lnformativno ponudbo lahko
poda posamezno podjetje samo enkrat.

4.2 Re5itev
Re5itev mora biti last ponudnika. Za delovanje in vzdrZevanje reSitve projekta je odgovoren ponudnik.

Ponudnik mora izkazovati ustrezno kadrovsko in tehnidno sposobnost za izvedbo projekta. Reiitev
mora temeljiti na tehnidniopremi ponudnika.

4.3 lzku5nje in reference ponudnika
lzku5nje in reference ponudnika (ki so zaZelene kot priloga k informativni ponudbi) se nanaSajo na
implementacije reiitev v podjetjih, primerljive s TD Gorje po velikosti in dejavnosti, v odvisnosti od
oddaljenosti od regionalne podruinice oziroma zastopstva.
TD Gorje priEakuje, da bo v naslednjem krogu ponudnik zagotovil in organiziral referen6ni obisk v
podjetju, kjer je bil primerljiv eGorje sistem Ze implementiran in je v redni uporabi.
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