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ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС провежда обществена
поръчка при условията и реда чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – ЧРЕЗ ДИРЕКТНО
ВЪЗЛАГАНЕ с предмет: “Осигуряване на комплексно обслужване на служителите
на РЗИ- Бургас от Служба по трудова медицина”.
І. Предмет, количество и обем на процедурата: Поръчката включва избор на
Службата по трудова медицина, която да осигури комплексно обслужване на
служителите на РЗИ- Бургас (123 заети щатни бройки), съгласно изискванията на
Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на
службите по трудова медицина, което включва:
1. Участие при изработването на оценката на риска и актуализация на оценката на
риска за здравето и безопасността на работниците и служителите в РЗИ-Бургас.
1.1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места,
организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната
среда и работния процес, определяне на изложените на риск работници и служители;
1.2. Оказване на помощ и съдействие при организирането и извършването на
специализирани измервания на факторите на работната среда и работния процес
(производствен микроклимат, инфрачервена радиация, йонизиращи лъчения,
електромагнитни полета, шум, вибрации - общи и локални, изкуствено и естествено
осветление, токсични вещества, токсикологични, физиологични изследвания) и оценката
на условията на труд на работните места;
1.3. Разработване на препоръки за преустройството на работното място,
организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители;
1.4. Разработване на препоръки по отношение на избора на ефективността на
средствата за колективна и лична защита;
1.5. Разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска;

1.6. Участие при избора на ново технологично оборудване и при организиране на
нови работни места, процеси, методи, суровини и материали за избягване на потенциален
здравен риск;
2. Изработване на карти за оценка условията на труд на работното място.
3. Определяне на периодичността и организиране на задължителните медицински
прегледи на работниците и служителите, съобразно потенциалния здравен риск.
4. Осигуряване на профилактични медицински прегледи и/или медицинско
изследване на работещите съгласно Наредба № 3 на МЗ за задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 7 от
15.08.2005 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при работа с видеодисплеи, като видът на прегледа или изследването е по преценка
на Възложителя.
5. Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите,
на базата на: резултатите от извършените профилактични прегледи или изследвания;
показателите за временната и трайната нетрудоспособност и връзката им с условията на
труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.
5.1. Насочване на лицата с установени заболявания или здравни отклонения към
личния лекар за диагностично уточнение и лечение;
5.2. Уведомяване с бързо известие специализираното звено на регионалната РЗИ
при съмнение за професионален характер на установеното заболяване.
6. Изготвяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите.
7. Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява
даден вид работа.
8. Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или
служителя при прекратяване на трудовите отношения.
9. Организиране и изпълнение на програми за обучение на ръководния персонал,
комитетите по условията на труд, на работниците и служителите за осигуряване на
здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и
изисквания за работната среда и трудовия процес.
10. Организиране на обучение на работниците и служителите по правилата за първа
помощ, самопомощ и взаимопомощ.
11. Предоставяне информация на работниците и служителите за здравните рискове,
свързани с работата им, за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
12. Даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със
здравето и безопасността им при работа.
ІІ. Място на изпълнение: Регионална здравна инспекция –Бургас, с адрес: гр.
Бургас, ул. “Александровска“ №120.
ІІІ. Източник на финансиране –Средствата за изпълнение на поръчката се
осигуряват от собствени бюджетни средства на РЗИ-Бургас.
ІV. Срок за изпълнение: – една година от датата на сключване на договора.
V. Специални изисквания към изпълнителя на обществената поръчка.
Участниците следва да отговарят на изискванията, определени в Наредба № 3 от
25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова
медицина и на основание на чл.6 и сл. от същата да са регистрирани в публичен регистър
на службите по трудова медицина.
Участниците следва да могат да обслужват служителите на РЗИ- Бургас на
територията на гр. Бургас. Ако седалището на участник е извън територията на Бургаска
област, следва да има открит офис на територията на областта.
VІ. Подаване на офертите:
Във връзка с гореизложеното и при желание от Ваша страна да участвате в
обществената поръчка, моля в срок до 17.00 часа на 26.05.2017 г. да предоставите

оферта. Офертата да бъде изпратена в запечатан плик в деловодството на РЗИ-Бургас, ел.
„Александровска“ №120, ет.1. С избрания Изпълнител ще се сключи писмен договор.
Избраният изпълнител ще бъде уведомен на e-mail адреса, който е даден за
обратна връзка.
За контакти и информация: Павлина Цонева- Директор на Дирекция „АПФСО“
при РЗИ-Бургас, тел. 0887 908927, 056/807 308.

С уважение,
Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ: ____п____ Подписът е заличен съгласно чл. 2 ЗЗЛД
Директор на Регионална здравна инспекция

