Понуђач може да уместо горе наведених доказа о испуњености обавезних услова из чл.75
став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, или да достави Извод из регистра понуђача којим потврђује
испуњеност услова из чл. 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН
У том случају наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1) Да Понуђач располаже пословним капацитетом –
а) да је понуђач у претходне 3 године (2011, 2012. и 2013.) остварио пословни приход на
адаптацији и реконструкцији објеката високоградње у вредности од минимум
50.000.000,00 (без ПДВ-а).
Докази: Потврде наручилаца о изведеним радовима.
Докази:
- Попуњен Образац 2 – Списак извршених радова,у који понуђач уноси податке о броју и
датуму закључења уговора и окончане ситуације, врсти и вредности извршених радова по
основу уговора и фактура, као и називу наручиоца коме су извршени предметни радови
- Потврде Наручиоца радова , које морају бити дате на документу ,оверене печатом и
потписане од стране одговорног лица Наручиоца радова, којима се потврђује да је понуђач
извршио радове истоврсних или сличних предмету јавне набавке у року и у свему у складу
са уговором и окончаном ситуацијом.
Потврду Купца потребно је доставити за сваки уговор и окончану ситуацију наведен у
Обрасцу 2. Потврда Купца мора да садржи:
- Пун назив и адресу Купца,
- особу за контакт Купца и број телефона,
- назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,
- врста и вредност извршених радова по основу уговора и окончане ситуације,
- број и датум уговора и окончане ситуације,
- датум издавања потврде, и
- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге
сврхе не може користити.
б) да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима
стандарда:
- ISO 9001 :2008,
- ISO 14001 : 2004,
- OHSAS 18001 :2007
за извођење свих врста грађевинских и грађевинско – занатских радова у високоградњи,
који се односи на целу организацију.
Доказ: фотокопије сертификата
2) Да Понуђач располаже финансијским капацитетом:
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