Доказ:
- Попуњен Образац 2 – 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 купца 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 Купаца, које морају бити дате на документу Купца, оверене печатом и потписане од
стране одговорног лица Купца, 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 пројектовао минимум 3 објекта за децу предшколског или школског узраста од којих један
објекат има пројектовану кухињу, а пројекти се односе на изградњу, доградњи или
реконструкцију.
Потврду Купца потребно је доставити за уговор или фактуру 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 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 подизвршиоцем, понуђач је дужан да за подизвршилац
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Додатне услове испуњавају заједно.
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
органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у
преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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