
Под услугама исте или сличне врсте предмету набавке сматраће се услуге која  припадају истој 

групи услуга у општем речнику набавке, стручни надзор приликом извођења радова над објектима.    

 

Доказ: 

- Попуњен Образац 2a – Списак  извршених услуга,у који понуђач уноси  податке о броју и 

датуму закључења уговора или фактуре, врсти и вредности извршених услуга по основу уговора или 

фактура, као и називу наручиоца коме је извршена услуга. 

 

- Копије уговора или фактура, са евентуално пратећим анексима, као доказ да је понуђач у 

периоду  од претходне три године ( 2012, 2013. и 2014. години) извршио услуге ( исте или сличне врсте 

предмету јавне набавке) у укупној збирној вредности наведеној у тачки 2. – пословни капацитет. 

 

- Потврде претходних наручилаца услуга, које морају бити дате на документу  наручиоца 

услуга , оверене печатом и потписане од стране одговорног лица наручиоца услуга, којима се потврђује да је 

понуђач извршио услуге  истоврсне предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором или 

фактуром. Понуђач је дужан да достави потврду  из које је видљиво да је у последње 3 ( три ) године од 

дана објављивања јавног позива извршио стручни надзор минимум 3 објекта .  

Потврду Купца потребно је доставити за  уговор или  фактуру наведен у Обрасцу 2a.  

Потврда Купца мора да садржи: 

- Пун назив и адресу наручиоца услуга, 

-  особу за контакт наручиоца услуга и број телефона,  

-  назив и седиште понуђача коме се издаје потврда, 

- врста и вредност испоручених добара по основу уговора или фактуре,  

- број и датум уговора или фактуре,  

- датум издавања потврде,  и  

- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге сврхе не 

може користити. 

 

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави 

доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом у супротном понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

Додатне услове понуђач испуњава  самостално. 
 

Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у 

неовереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија 

је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана,  

достави на увид оригинал или оверену копију свих приложених доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или 

оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова 

мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског 
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                                                                                                                                   ОБРАЗАЦ 2а    

 

                                        СПИСАК  ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 

  

 

 

У овај образац понуђач уписује податке о извршеним  услугама истоврсних предмету  јавне 

набавке, у претходне три године, (у 2012, 2013. и 2014. години).  

  

Број и датум         

уговора или 

фактуре 

Назив купца коме је 

извршена услуга  

Врста 

извршених 

услуга 

Укупна вредност 

извршених услуга, са 

ПДВ-ом 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

6.   
 

7.   
 

8.   
 

9.   
 

10.   
 

                                                                                       

                                                        

                                         

                                                                              Потпис одговорног лица понуђача                                  

                                                                                             

_________________________________ 

                                                          М.П. 

 

 

Напомена:Образац фотокопирати у случају већег броја података. Уз Образац доставити: Потврде 

купаца о извршеним испорукама наведеним у Обрасцу 2а. 
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