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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 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 27.09.2013. 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. Интересује нас  да ли је услов везан за пословни капацитет понуђача, да понуђач 

поседује сертификат за управљање квалитетом по стандарду ISO 9001, који је 

наведен у тачки 5.3.2. конкурсне документације (додатни услови за учешће у 

поступку јавне набавке) неопходан, тј. обавезан услов за учествовање у поступку 

јавне набавке? Да ли је могуће учествовање у поступку јавне набавке за партију 6 

без поседовања овог сертификата? 

 

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

набавку сачинила је 30.09.2013. године следећа додатна појашњења: 

1. У делу 5.1. Конкурсне документације број:404-163/2013-П6 („Услови које понуђач 

мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке“) наведени су 

обавезни и додатни услови из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама које 
понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке. Поред 

обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да 

испуњава и додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, односно у 

конкретној набавци услове у погледу захтеваног финансијског, пословног и 

кадровског капацитета. Као неопходан пословни капацитет 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).  

Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је да ће 

наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.  

Сходно томе, уколико у предметној набавци понуђач не докаже да испуњава 
додатни услов у погледу пословног капацитета (не достави копију сертификата за 

систем управљања квалитетом по стандарду ISO 9001, као и Образац референтна 

листа са приложеним потврдама као доказ референце) његова понуда ће се одбити 

као неприхватљива због битних недостатака понуде. 



 

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 
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