
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

 

1.Предмет на обществена поръчка: Обслужване на работещите в Община Русе, ОС „Социални 

дейности“, 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", ОП 

„СП – Социална трапезария“ и проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на 

роми и други уязвими групи на територията на общини в Област Русе“ 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 ЗБУТ. 

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 - 349,5 души 

2. ОС "Социални дейности" 210 души 

3. ФС"Детски ясли, детска млечна кухня и МОО"  - 340,5  души персонал   

4. Общинско предприятие "Спортни имоти" -  42 души персонал   

5. Общинско предприятие "Комунални дейности" -  149,5 души персонал   

6. Общинско предприятие "Русе АРТ" -  58 души персонал   

7.Общинско предприятие "Управление на общинските имоти" - 21 души персонал 

8. Общински младжки дом - Русе - 10 души персонал   

9. Общински детски център за култура и изкуство - 25 души персонал   

10. Общинско предприятие "Паркстрой" - 54 души персонал   

11. СЗ "КООРС" -  115 души персонал 

12. Общинско предприятие "Обреден дом" -  49 души персонал   

13. Общинско предприятие "СП-Обществена трапезария" - 11 души персонал   

14. проект "Интегриран подход на община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи 

на територията на общини в област Русе - 29 души персонал 

15. проект "Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и 

насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него" - 9 души  
 

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

година: 2016 г. - 55 398 лв. 

- за Община Русе - 14 000 лв. 

- за ОС"Социални дейности" - 8 300 лв. 

- за ФС "ДЯ, ДМК и МОО" - 10 366 лв.   

- за ОП "Спортни имоти" - 2 350 лв.  

- за ОП"Комунални дейности" - 5 440 лв.  

- за ОП"Русе арт" - 2 356 лв.  

- за ОП "Управление на общ. имоти" - 660 лв.  

- за "Общински младежки дом" - 800 лв.  

- за ОбДЦКИ - 780 лв.  

- за ОП "Паркстрой" - 900 лв.  

- за СЗ "КООРС" - 4 500  лв.  

- за ОП "Обреден дом" - 2 500 лв.  

- за ОП "СП-Социална трапезария" - 750 лв.  

- ПРОЕКТ т.14  - 1305 лв.  

- ПРОЕКТ т.15 - 391 лв.  

  



    

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, доказва се с декларация с посочен 

номер на удостоверение за регистрация към МЗ или с копие на удостоверение.  

- Да има актуална регистрация на служба по трудова медицина, като администратор на лични 

данни, доказва се с декларация. 

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

години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверение 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 1000 (хиляда) 

работници или служители.  

- Да разполага с орган за контрол, акредитиран от ИА "БСА" за контрол на факторите на 

работната среда, доказва се със сертификат за акредитация, издаден от ИА Българска служба 

по акредитация. 

- Да са сертифицирани по международните стандарти ISO9001, ISO14000 с обхват 

"Предоставяне на услуги като Служба по трудова медицина".  

- Да декларира,че ако бъде определен за изпълнител ще разполага офис в гр.Русе.  

       

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 с включени измервания на факторите на работната среда 

      

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.         

         

            

 


