Службени гласник РС 069/2018

Датум 14.09.2018

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, на основу члана 4 Закона
о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10), а у вези са чланом чланом 13. Закона о садном материјалу воћака
винове лозе и хмеља („Службени гласник РС”, број 18/05) и Правилником о фитосанитарном прегледу биља, биљних производа и
прописаних објеката и о биљном пасошу („Службени гласник РС”, број 23/12), расписује Конкурс за поверавање послова издавања
сертификата за садни материјал воћака, винове лозе и хмеља.
Чланом 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10) прописано је да се поједини послови
државне управе могу поверити аутономним покрајинама, општинама, градовима и граду Београду, јавним предузећима, установама,
јавним агенцијама и другим организацијама.
Предмет овог конкурса је вршење услуга штампања сертификата за садни материјал воћака, винове лозе и хмеља као и обављање
послова из области сертификације садног материјала и то: штампање потребног броја сертификата произвођачима на њихов захтев у
примереном року, вођење базе података о издатим сертификатима, са подацима о произвођачима, броју сертификата о производњи,
серијском броју сертификата, уверења о здравственом стању/броју биљног пасоша, биљној врсти, сорти/подлози/клону, врсти и
категорији садног материјала, количинама и години старости садног материјала, регистрованим сортама/подлогама/клоновима воћака,
винове лозе и хмеља (у даљем тексту: база података), достављање извештаја Управи за заштиту биља о издатим сертификатима и
количинама садног материјала за текућу/производну годину, као и у року од 8 дана на захтев Управе.
Право учешћа на овом конкурсу имају сва заинтересоване правна лица која доставе доказе да испуњавају услове по овом
конкурсу:
Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре (копија - без обзира на датум издавања извода).
Услов: Да је основан за обављање делатности из области заштите биља, семенарства и садног материјала;
Доказ: Оснивачки акт понуђача (одлука или уговор о оснивању) – копија.
Услов: Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.
Докази: Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије за измирене доспеле обавезе које
администрира ова управа и
Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода – копије (ове потврде по датуму издавања не смеју бити старије од шест месеци од дана објављивања конкурса).
Услов: Да располаже техничким капацитетом за вршење поверених послова, што подразумева да поседује следеће:
1) простор за смештај сертификата;
2) опрему за штампање сертификата која по свом капацитету може да благовремено одштампа потребан број сертификата, и то:
– штампач сертификата (копирни уређај);

– принтер модул;
– повезни модул;
– дигитални програмски нож за папир;
– термо штампач;
– интегрални наматач сертификата;
– минимум један рачунар са одговарајућим софтвером за вођење базе података о издатим сертификатима, са подацима о
произвођачима, броју сертификата, сорти, врсти и категорији садног материјала, све према техничкој спецификацији.
Услов: Да располаже довољним кадровским капацитетом, што подразумева да у својој кадровској структури у сталном радном
односу или по основу уговора запошљава следећа стручна лица која ће бити задужене за штампање сертификата и вођење базе
података о издатим сертификатима, са подацима о произвођачима, броју сертификата, сорти, врсти и категорији садног материјала, као
и припрему извештаја Управи о издатим сертификатима:
– минимум 2 особе у сталном радном односу или ангажована по основу уговора које су стекле високо образовање из научне
области биотехничке науке - смер заштита биља, воћарство или ратарство на студијама другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године и које поседују знање рада на рачунару;
– минимум 1 особа у сталном радном односу или ангажована по основу уговора која је стручно оспособљена за програмирање и
одржавање базе података;
Доказ: Изјава о техничком и кадровском капацитету са прилозима којима се доказује стручна оспособљеност лица – Образац изјаве
се може преузети на интернет страници Управе www.uzb.minpolj.gov.rs.
Подносиоцима пријава није дозвољено поверавање дела послова подизвођачима.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који се заједно са целокупном документацијом може преузети са сајта Управе за
заштиту биља (www.uzb.minpolj.gov.rs) или подношењем захтева контакт особама Управе. Уз пријаву доставити и узорке сертификата
припремљене у складу са захтевима Управе.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбијене.
Испуњеност услова, оцењивање, рангирање и давање предлога за избор овлашћене организације врши Комисија коју образује директор
Управе.
Оцењивање и рангирање достављених понуда засниваће се на критеријуму најниже понуђене цене сертификата коју ће плаћати
произвођачи садног материјала. Цена сертификата обухвата цену услуге штампања, вођења евиденције о издатим сертификатима и
произвођачима и цену материјала. У случају да два или више подносиоца пријава понуде исту цену сертификата резервни критеријум ће
бити референце односно радно искуство на овим и сличним пословима (Образац 4).
Оцењиваће се само благовремене, потпуне и пријаве које садрже сву тражену документацију. Уколико чланови Комисије оцене да
је потребно, може се извршити и провера података из пријаве на терену, као и тражење додатних објашњења од подносилаца пријава.
Након тога биће донета коначна оцена пријава и одлука о избору.

Одлука о избору овлашћене организације биће донета најкасније у року од 10 дана од последњег дана рока за подношење пријава.
Након доношења Одлука о избору, иста ће бити објављена на интернет страници Управе и у „Службеном гласнику РС“. На наведену
Одлуку се може уложити приговор у року од 8 дана, који тече наредног дана од дана објављивања наведене Одлуке на интеренет
страници Управе.
Уговор о спровођењу поверених послова закључује се на период од 5 година, након доношења Одлуке о избору и истека рока за
приговоре, односно након разматрања приговора.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Пријаве на
конкурс уз тражену документацију доставити у затвореној коверти на следећу адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Управа за заштиту биља Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за поверавање
послова издавања сертификата за садни материјал воћака, винoве лозе и хмеља број 401-00-3638/2018-11, – не отварати”
Све додатне информације у вези са овим конкурсом могу се у писменом облику тражити од наручиоца најкасније до 5 дана пре
истека рока за подношење пријава. Контакт особе наручиоца:
Владе Ђоковић (e-mail: vlade.djokovic@minpolj.gov.rs) и Драган Сретеновић (e-mail: dragan.sretenovic@minpolj.gov.rs) 18-32401

