МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Изх. № 1202
София, 03.12.2012 г.
ПОКАНА

І. Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ събира оферти от регистрирани служби по
трудова медицина за:
Обслужване на служителите на ДКХ чрез осигуряване и поддържане на здравословни
и безопасни условия на труд и укрепване здравето на 40 /четиридесет/ служители (24 жени
и 16 мъже) на ДКХ, във връзка с извършваната от тях работа, от служба по трудова
медицина за срок от 12 /дванадесет/ календарни месеца.
1. Минимални изисквания към съдържанието на офертата:
1.1. Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите
на ДКХ, които включват:
- преглед от офталмолог;
- преглед от невролог;
- преглед от интернист, включително електрокардиограма и измерване на кръвното
налягане;
- изследване на урина за захар, албумин, кетонни тела и уробилиноген;
1.2. Актуализиране на документацията на ДКХ, касаеща здравословните и безопасни
условия на труд в съответствие с настъпили промени в нормативните актове.
ІІ. Определя минимални изисквания към кандидатите, както следва:
1. Кандидатът трябва да е с актуален статус в Регистъра на службите по трудова
медицина, воден от Министерство на здравеопазването;
2. Прегледите по т. 1.1. трябва да се извършват от практикуващи лекари със
съответната специалност, а изследванията – от лаборатория към здравно заведение.
ІІІ. Офертата на всеки кандидат трябва да съдържа:
1. Данни за кандидата;
2. Предложение за изпълнение на задачите и подизпълнители /ако има такива/;
3. Ценово предложение:
- за обслужване на ДКХ от служба по трудова медицина за срока на договора;
- за прегледите и лабораторните изследвания по т.1.1 за едно лице;
ІV. Определя краен срок на подаване на офертите: 10.12.2012 г., 17.30 часа.
Офертите се подават в приемната на ДКХ: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев
Гешов” № 15, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа или на електронна поща
dkh@minfin.bg.
Кандидатите могат да включат подизпълнители, които да отговарят на посочените погоре изисквания.
V. ДКХ ще избере най-благоприятната оферта, предвид предложените условия и цена.
Предимство ще имат оферти, включващи бонус-пакет от прегледи при следните
медицински специалисти: оториноларинголог; мамолог, гинеколог, уролог, ехография на
коремни органи, изследване на кръв – пълна кръвна картина и ниво на захарта).
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