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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

 у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - софтвери и апликативни 

програми - Стратегија еУправе, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) 

од 1 до 8, и то за  

ПАРТИЈУ 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – 

озвучење Интернет презентације Скупштине АП Војводине 

ЈНОП 21/2013 

 
 Путем maila Наручилац је дана 04.10.2013. године примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија 

еУправе, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 8, и то за 

ПАРТИЈУ 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – озвучење 

Интернет презентације Скупштине АП Војводине, у оквиру којег су затражена следећа 

додатна појашњења: 

1. Да ли носилац посла у групи понуђача мора имати ISO 9001 или је довољно да 

само један од понуђача поседује ISO 9001? 

2. Да ли референце мора да потпише законски заступник или може и овлашћено 

лице? 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку сачинила је 07.10.2013. године следећа додатна појашњења: 

1. Конкурсном документацијом је као додатни услов у погледу пословног капацитета 

захтевано је да понуђач поседује сертификат за систем управљања квалитетом по 

стандарду ISO 9001, као и да има минимум 1 (једну) референцу о развоју, 

испоруци, увођењу, прилагођавању кориснику и одржавању софтверских  решења 

за претварање текста у говор (Text to speech - TTS) - озвучавање интернет 
презентација на српском језику, реализовану у претходне три године (2010., 2011. 

и 2012. год).  

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке испуњавају заједно. У складу са тим, у случају подношења 

заједничке понуде, довољно је да један члан групе понуђача, који може, а не мора 

да буде носилац посла, поседује сертификат за систем управљања квалитетом по 

стандарду ISO 9001. Довољно је да било који члан групе понуђача поседује 
сертификат за систем управљања квалитетом по стандарду ISO 9001 и да се 

достави копија истог.  

2. Референце се доказују достављањем Обрасца референтна листа са приложеним 

потврдама, датим на Обрасцу потврде из КД, којима се доказују наводи из Обрасца 

референтна листа. Образац референтна листа и Образац потврде су саставни део 

Конкурсне документације и дати су у делу 12.4. КД. Образац потврде може да 
потпише законски заступник референтног наручиоца/купца који издаје потврду 

или лице овлашћено од стране законског заступника референтног 

наручиоца/купца. Образац референтна листа мора да потпише овлашћено лице 

понуђача. 



 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се 
доставља свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца - www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 
 
            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
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