
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

 

 

 

1.Предмет на обществена поръчка: Обслужване на работещите в Община Русе, домашен 

социален патронаж, домове за стари хора,  детски ясли, детска млечна кухня и обединени 

детски заведения, здравни кабинети в детски градини и училища, ОП "Спортни имоти", ОП 

"Комунални дейности", ОП "Русе АРТ", ОП "Управление на общинските имоти", Общински 

младежки дом - Русе, Общински детски център за култура и изкуство, ОП "Паркстрой", СЗ 

"КООРС" и ОП " Обреден дом" от служба по трудова медицина, съгласно чл. 25 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд.        

      

2.Технически условия за изпълнение на поръчката:       

- Да се извърши анализ на здравословното състояние на работещите, съгласно чл.25а от 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд.       

- При необходимост да се извърши контрол на факторите на работната среда и оценка на риска 

по работните места, а за новосформираните предприятия  задължително.    

- Обслужването се отнася за следните звена:        

1. Служители на Община Русе - 316,5 души        

ОБЩО   316,5 души          

2. Домашен социален патронаж - 61 души персонал       

Дом за стари хора "Възраждане" - 62 души персонал       

Дом за възрастни с физически увреждания "Милосърдие" - 50 души персонал   

Дом за възрастни с деменция "Приста" - 61 души персонал      

ОБЩО   234 души персонал за Обединено счетоводство "Социални дейности"   

3. Детски ясли, детска млечна кухня и ОДЗ  - 254,5  души персонал     

Здравен кабинет в детски градини и училища - 85 души персонал     

ОБЩО  339,5 души персонал за Филиално счетоводство детски ясли, детска млечна кухня и 

медицинско обслужване в образованието /ФС, ДЯ, ДМК и МОО/     

4. Общинско предприятие "Спортни имоти"        

ОБЩО   42 души персонал         

5. Общинско предприятие "Комунални дейности"       

ОБЩО   140 души персонал         

6. Общинско предприятие "Русе АРТ"         

ОБЩО   58 души персонал         

7.Общинско предприятие "Управление на общинските имоти"     

ОБЩО   26 души персонал         

8. Общински младежки дом - Русе         

ОБЩО   10 души персонал         

9. Общински детски център за култура и изкуство       

ОБЩО   30 души персонал         

10. Общинско предприятие "Паркстрой"         

ОБЩО   49 души персонал         

11. СЗ "КООРС"         

ОБЩО   115 души персонал         

12. Общинско предприятие "Обреден дом"        

ОБЩО   49 души персонал         

13. Общинско предприятие "СП-Обществена трапезария"      

ОБЩО   11 души персонал         

14. Комплекс за социални услуги за деца 0-3 г. на територията на Община Русе   

ОБЩО  56 души         

         
         

 

 



 

 

3.Ориентировъчна стойност на поръчката и размер на утвърден бюджетен кредит за една 

година:      

  9 000 лв. за Община Русе  

  7 020 лв. за ОС"Социални дейности"  

  9 400 лв. за ФС, ДЯ, ДМК и МОО  

  1 320 лв. за ОП "Спортни имоти"  

  4 700 лв. за ОП"Комунални дейности"  

  1 856 лв. за ОП"Русе арт"  

     832 лв. за ОП "Управление на общ. имоти"    

     850 лв. за "Общински младежки дом"  

  1 500 лв. за ОбДЦКИ  

  2 000 лв. за ОП "Паркстрой"  

  2 000 лв. за СЗ "КООРС"  

     900 лв. за ОП "Обреден дом"  

     495 лв. за ОП "СП-Социална трапезария"  

  2 800 лв. за Комплекс за соц. услуги за деца  

Общо за една година 44 673 лв. с ДДС  

        

4. Срок за изпълнение:  1 година    

 

5. Квалификационни изисквания към кандидатите:       

- Да е регистриран в Министерството на Здравеопазването за извършване на дейности по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да притежава опит за изпълнение 

на такива дейности.  

- Актуална регистрация на служба по трудова медицина, като администратор на лични данни. 

- Да е сертифициран по международния стандарт за качество ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, 

BS OHSAS 18001:2007 с минимален обхват по ТМ или еквивалент.     

- Участниците да представят списък на   подобни услуги, изпълнени през последните три 

години (2012, 2013 и 2014г.),  придружен с референции за добро изпълнение. Минимално 

изискване е участниците да са изпълнили поне 1 (една) услуга  с предмет, сходна на поръчката 

в организации с численост на персонала над 700 (седемстотин) работници и/или служители.

         

6.Начин за образуване на предлаганата цена        

- Брой обслужени лица по единична цена за 1 година с ДДС.      

- Единно електронно здравно досие         

- Профилактични прегледи на 1 лице         

- Оценка на риска за 1 работно място         

         

7.Начин на плащане /аванс,разсрочено,по банков път и др./: По банков път, след представяне 

на отделни фактури на обслужените второстепенни разпоредители и на Община Русе. 

  

         

8.Изисквания за качество: Всички дейности да са съобразени с изискванията на ЗЗБУТ и 

Наредбите към него.         

 

9.Критерий за оценка на предложението и определяне тежестта им в комплексната оценка: 

Най-ниска предложена цена.         

         

            

 


