92-02-10./26.03.2019 г.

ОДОБРЯВАМ: (П)
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАМТН
И ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЯВА
по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
На вниманието на всички заинтересовани лица
Уважаеми участници,
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува
настоящата обява за набиране на оферти за “Предоставяне на услуги от служба по
трудова медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работниците или служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор (ДАМТН)“.
Настоящата обява включва дейности по подпомагане на Възложителя при
прилагането на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд в съответствие с Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на
службите по трудова медицина, Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и
периодичността на извършване на оценка на риска и др. нормативни актове, свързани с
осъществяване на дейностите от Служба по трудова медицина.
1. Към момента на обявяване на настоящата обява Възложителя ще оценява
офертите по отношение на 500 служители и 24 обекта на територията на гр. София и
цялата страна. В случай на увеличаване броя на служителите за срока на действие,
Възложителят не дължи допълнително възнаграждение на Изпълнителя за изпълнение
на задълженията си по договора по отношение на новоназначените служители.
При изготвянето на офертата си участникът следва да се съобрази със
техническите изисквания на Възложителя, съгласно посочените изисквания в
Приложение 1.
2. Срок за изпълнение: 12 месеца от датата на сключване на договор.
3. Прогнозна стойност: до 10 000 лв. без ДДС.
Посочената прогнозна стойност е максималната допустима
максималния финансов ресурс на Възложителя за обществената поръчка.

стойност,

Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на
поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща определената
максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.

Стойността на офертата да включва всички разходи на Изпълнителя за пълното
изпълнение на поръчката, качествено, в срок и в описания обхват, според нуждите на
Възложителя.
Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. Спрямо
възложителя участниците не могат да предявяват, каквито и да е претенции за разходи,
направени от самите тях, независимо от резултата или самото провеждане на
процедурата.
4. Метод на оценка на офертите: най-ниска цена
Общата цена на офертата включва всички дейности, описани в настоящите
указания и вменените за изпълнение от нормативните актове, свързани с осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд.
Предложената цена трябва да е в лева, до втория знак след десетичната запетая.
На първо място ще бъде класиран участник, предложил най-ниска обща цена
5. Изисквания към изпълнителя
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
 Участник в поръчка може да бъде лице, отговарящо на изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и е регистриран като Служба по
трудова медицина в съответствие с чл. 25в от ЗЗБУТ.
 За доказване съответствието с това изискване участниците представят
заверено копие на документ, удостоверяващ регистрацията по чл. 25в от
ЗЗБУТ.
 Участниците следва да са изпълнили минимум две дейности с предмет, идентичен
или сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано
от датата на подаване на офертата. Под „предмет, идентичен или сходен с предмета на
поръчката“ следва да се разбира изпълнение на услуга за трудово-медицинско
обслужване на служители/работници и извършване контрол на електрически уредби и
физични фактори на работна среда в държавно учреждение и/или в други предприятия.
 Участниците следва да представят списък на услугите, които са идентични
или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с минимум едно доказателство
за всяка от тях, издадено след извършването им.
Участникът следва да разполага с персонал съгласно Наредба № 3 от 25.11.2008
г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина:

1. Експерт, който следва да има:
 образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с придобита
специалност "трудова медицина";
 стаж: най-малко 5 години професионален опит в сферата на изпълнение на
законови и други изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при
работа;
2. Експерт, който следва да има:
 висше техническо образование;
 стаж: най-малко 5 години професионален опит в сферата на изпълнение на
законови и други изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при
работа;
 Участниците следва да представят списък на персонала, който ще
изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще
отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват
професионална компетентност на лицата.
6. Място изпълнение
Мястото на изпълнение на услугите е на територията на Република България.
7. Оферти се подават:



В деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52
А, до 17:30 ч. на 02.04.2019 г.
Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването
им;

8. Офертата следва да съдържа: наименование на участника, ценово предложение
с включени всички разходи за изпълнение на поръчката, деклариране съответствието с
посочените от Възложителя технически изисквания, срок на валидност, данни за контакт.
9. Комуникация:


за Възложителя: Христо Ковачев - Главен специалист ЗБУТ, тел. 0888553796,
имейл адрес: Hristo.Kovachev@damtn.government.bg

Приложение:
1. Техническо задание
2. Образец на ценово предложение

