Изх. № 92-02-11/22.10.2021 г.
ОДОБРЯВАМ: /п/
Петър Горновски
Председател на ДАМТН
и Възложител

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
по обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:
„Предоставяне на услуги от Служба по трудова медицина за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Държавна агенция
за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“
1. Предмет на обществената поръчка:
Предмет на настоящата поръчка е „Предоставяне на услуги от Служба по трудова
медицина за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
служителите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН)“
2. Срок за изпълнение на поръчката : Срокът за изпълнение на поръчката е 1 (една)
година, считано от датата на възлагане на поръчката.
3. Описание и предназначение на поръчката:
Обществената поръчка има за цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на служителите на ДАМТН и подпомагане на Възложителя при прилагането на
превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в
съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ),
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 други нормативни актове,
свързани с осъществяване на дейностите от Служба по трудова медицина.
4. Прогнозна стойност за извършване на доставката, предмет на настоящата покана е
до 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.
Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който
Възложителят разполага по настоящата обществена поръчка.
Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на
обществената поръчка.
Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след
десетичната запетая. Цените включват всички разходи на изпълнителя, свързани с
изпълнението на поръчката.
5. Критерий за възлагане
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя по критерия за възлагане „найниска цена“.
На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение на
поръчката.
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6. Критерии за подбор
6.1. Участниците следва да са изпълнили поне 2 (две) дейности с предмет, идентичен
или сходен с този на обществената поръчка, за последните 3 години, считано от датата
на подаване на офертата. Под „предмет, идентичен или сходен с този на обществената
поръчка“ се има предвид изпълнение на услуги за трудово-медицинско обслужване на
работници/служители 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 документи, които доказват извършената услуга;
6.2. Участниците следва да разполагат със съответния персонал, в това число :
-лекар с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с
придобита специалност „трудова медицина“, със стаж най-малко 5 години
професионален опит в сферата на изпълнение на законови и други изисквания за
осигуряване на безопасност и здраве при работа;
- експерт „Безопасност и здраве при работа“ с висше техническо образование и стаж
най-малко 3 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,
както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
7. Място на изпълнение : Необходимите консултации и предаването на изготвени
документи ще се осъществяват в офиса на ДАМТН, находящ се на адрес: гр. София,
бул. „Г. М. Димитров“ № 52А.
8. Начин и срок за плащане
Заплащането на изпълнените услуги съобразно предложената от Изпълнителя
абонаментна цена за обслужване се извършва от Възложителя на 12 месечни вноски.
Плащането се извършва по банков път до 30 (тридесет) дни след получаване на
оригинална фактура, издадена от Изпълнителя с посочен брой на служители на
Възложителя, по отношение на които е предоставена услугата.
9. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 90 (деветдесет) дни от крайния
срок за представяне на офертите;
10. Офертата следва да съдържа: наименование на участника, ценово предложение с
включени всички разходи за изпълнение на поръчката, данни за контакт.
11. Срок за получаване на оферти:
Подаване на оферти : Оферти се подават електронно на електронната поща на ДАМТН
- damtn@damtn.government.bg до 17:30 часа на 01.11.2021 г.
Лицe за контакт: – Христо Ковачев – главен специалист, Отдел „Човешки ресурси“,
Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, гр. София,
телефон: 0888 553796, електронна поща: Hristo.Kovachev@damtn.government.bg .
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническа спецификация
2. Ценово предложение
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