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     92-02-7/24.06.2020              ОДОБРЯВАМ: /П/ 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ                                                                    

Председател на ДАМТН                                                                                                      

  

                                                                  

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

по обществена поръчка с предмет: 

“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)“ 

 

1. Предмет на поръчката: 

Предметът на настоящата обществена поръчка е “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)”. 

  

2. Срок за изпълнение на поръчката: 

2.1. Срокът за изпълнение на поръчката:  

Договорът се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването му от 

страните.   

 

3. Прогнозната стойност на поръчката  

Максималната стойност на поръчката е до 12 000 / дванадесет хиляди/ лева без ДДС 

или 14 400 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева с ДДС.  

Посочената прогнозна стойност е максималната допустима стойност, максималният 

финансов ресурс на Възложителя за обществената поръчка. 

Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на 

обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща 

определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие. 

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след 

десетичната запетая.  



2 
 

Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на Изпълнителя за 

пълното изпълнение на поръчката, качествено и в срок, според нуждите на Възложителя. 

4. Техническа спецификация.   

При извършване на дейностите си, участниците следва да спазват изискванията 

на Закона за безопасни и здравословни условия на труд и нормативните актове за 

осигуряване на здраве и безопасност при работа. 

Поръчката 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.  

 Възложителят ще оценява офертите по отношение на 500 служители и 21 обекта 

на територията на гр. София и цялата страна. В случай на увеличаване броя на 

служителите за срока на действие на договора, Възложителят не дължи допълнително 

възнаграждение на Изпълнителя за изпълнение на задълженията си по договора по 

отношение на новоназначените служители. 

 

Участникът трябва да отговаря на следните изисквания: 

 

1.Службата по трудова медицина (СТМ) следва да обработва лични данни в 

качеството си на администратор или обработващ лично данни съгласно Регламент ЕС 

/2016/679; 

2. СТМ да води и съхранява документацията, определена с чл.16 от Наредба № 3 

от 25.01.2008 г.; 

3. СТМ да извършва своята дейност в съответствие с изискванията на 

нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;. 

4. Съдействие и препоръки при: 

- изготвяне на документи, изискуеми съгласно Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд / ЗЗБУТ /, Кодекса на труда /КТ / и други нормативни 

документи; 
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- актуализиране на необходимите документи, свързани с Наредбата за 

трудоустрояването; 

- промени в нормативната уредба, касаещи здравословните и безопасни условия 

на труд; 

-изпълнение на предписания от Инспекцията по труда; 

-трудови  злополуки; 

5. Да провежда първоначално/ текущо обучение на членовете на комитета по 

условия на труд / КУТ / по утвърдена програма. 

6. Да провежда обучение, тест и да издава удостоверения на служителите 

извършващи инструктажи съгласно Наредба РД 07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда 

за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

7. При посещение на обекти на ДАМТН да организира лекции за оказване на 

първа долекарска помощ при пожар, земетресение и други. 

8. Да предлага мерки за отстраняване/намаляване на риска за здравето и 

безопасността на труда. 

9 .Да изготвя заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид 

работа.  

10. Необходимите консултации и предаването на изготвени документи да се 

извършва в офиса на ДАМТН , гр. София , бул. „Г. М. Димитров“  № 52А. 

11. Да извърши оценка на риска на всички поделения на ДАМТН (включително 

за Корона вирус COVID – 19) за 500 служителя, 210 работни места (повторяеми 

длъжности), работещи в 21 поделения на ДАМТН на територията на цялата страна; 

12. Възможност чрез приложен софтуер за обработка на специализирана 

медицинска информация съгласно изискванията на Наредба №3 от 2008г за СТМ. 

 

5. Критерий за възлагане на поръчката, включително показатели за оценка 

и тяхната тежест  

5.1. Критерият за възлагане на обществената поръчка е „най – ниска цена“. 

Общата цена на офертата включва всички дейности, описани в настоящата покана 

и вменените за изпълнение от нормативните актове, свързани с осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд.  

На първо място ще бъде класиран участник, предложил най-ниска обща цена 
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6. Изисквания към  кандидатите и участниците. Критерии за подбор 

Участниците в настоящата поръчка трябва да отговарят на следните минимални 

изисквания: 

6.1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

         Участникът следва да е лице, отговарящо на изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и да е регистриран като Служба по 

трудова медицина в съответствие с чл. 25в от ЗЗБУТ.  

 За доказване на вписването се представя копие на документ за валидна 

регистрация по чл. 25в от ЗЗБУТ. 

 6.2.Технически и професионални способности на участника.          

         6.2.1. Участникът следва да е 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 оценка на риска.  

 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. 

 6.2.2. 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;  
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 стаж: най-малко 3 години професионален опит в сферата на изпълнение на 

законови и други изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

работа;  

 За доказване на изискването се предоставя списък на персонала, който ще 

изпълнява поръчката, съдържащ имената и професионалната 

компетентност на лицата (образование, придобита професионална 

квалификация и др.). 

 

 7.  Срок на валидност на офертите  

 Срокът на валидност на офертите е 60 календарни дни от датата на подаването им; 

   8. Подаване на оферти 

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. 

М. Димитров” № 52 А, от 09:00 до 17:30 часа на 06.07.2020 г.  

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

 

9. Място на изпълнение 

 Мястото на изпълнение на услугите е на територията на Република България.   

10. Съдържание на офертата  

Офертата следва да съдържа: 

1. Ценово предложение; 

 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване на офертите или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. 

 Върху опаковката се изписва :  

а) наименование на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо; 

б) адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност  - факс и 

електронен адрес; 

в) наименование на обществената поръчка; 

 Комуникация с Възложителя: 

             Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка са в писмен вид.  
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            Документите които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от 

участника с гриф „Вярно с оригинала”, подписани от законния представител или изрично 

упълномощено за целта лице и печат. 

Писмата и уведомленията се адресират до посоченото за тази цел лице за контакт 

на адрес: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София 1797, бул. 

„Д-р Г. М. Димитров" №52А. 

Лица за контакт:  

1. Елена Хаджиева, старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени 

поръчки“, Дирекция „Административно – правно обслужване и обществени 

поръчки“, тел.: 0879504399, e-mail: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg   

2. Христо Ковачев – главен специалист ЗБУТ в отдел „ Човешки ресурси“, 

Дирекция „Административно – правно обслужване и обществени поръчки“, тел.: 

0888553796, e-mail: Hristo.Kovachev@damtn.government.bg   

 

       Приложение:  

1. Ценово предложение 
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