Приложение № 7
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
към Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.
3 ЗОП с наименование: „Извършване на задължителни профилактични медицински
прегледи на служителите на БСТ“
1.
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща предоставянето на
услуги, обхващащи извършването на задължителни профилактични медицински прегледи
съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/28.02.1987 год.
за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и Наредба №7/
15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд при работа с видеодисплеи по отношение на служителите и работниците
на ДП „Български спортен тотализатор“ /БСТ/Възложител/, през 2018 г.
2.

Изисквания за изпълнение предмета на поръчката:
1. За изпълнение на предмета на поръчката е необходимо еднократно извършването на
следните прегледи и изследвания по отношение на служителите на БСТ, чиято
численост към датата на възлагане на поръчката възлиза на 1078 души, от които –
жени 980 и мъже – 98:
Профилактичен медицински преглед
Медицински прегледи от специалисти за всички служители:
1) Интернист:
 измерване на кръвно налягане,
 аускултация на бял дроб,
 ЕКГ – 12 канални отвеждания
2) Офталмолог:
 цветоусещане,
 установяване на отклонения в зрителната острота с авторефрактометър,
 изследване на очни дъна,
 определяне на диоптри при отклонениния в зрението.
3) Гастроентеролог :
 снемане на общ гастроентерологичен статус.
4) Мамолог – за жените:
 снемане на общ мамологичен статус.
5) АГ – за жените:
 Преглед и цитонамазка
Изследвания при профилактичен преглед за всички служители:
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Лабораторни изследвания:
Кръв: ПКК с автоматично диференциално броене
(общо 22 показателя)
Er, Leuc, Hgb, Hct,MCV,MCH, MCHC,PLT,СУЕ, ДКК,
Биохимия: липиден профил-общ холестерол; LDL и HDL holesterol, триглецириди,
чернодробни проби-ASAT,ALAT , GAMA-GT, алкална фосфатаза
Урина – албумин, седимент, захар, жл. пигмент, рн, отн.тегло, кръв в урината
PSA – за всички мъже
Инструментални изследвания:
Ехомамография – за всички жени
Остеоденситометрия - за всички жени
Ехография на коремни органи – за всички жени и мъже
Ехография на щитовидна жлеза – за всички жени
Ехография на простата – за всички мъже
Скриннинг за всички служители:
артериална хипертония, захарен диабет
исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, карцином на
простатната жлеза, карцином на млечната жлеза, заболявания на щитовидната жлеза,
остеопороза
2. Извършването на медицинските профилактични прегледи и изследвания следва да
се извърши при спазване нормативните изисквания за дейността и правилата на
Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита
на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.
3. Извършването на медицинските профилактични прегледи и изследвания се
обезпечава чрез осигуряване на необходимия медицински персонал /който като
минимум следва да включва лица със следната квалификация: интернист,
офталмолог, гастроентеролог, мамолог, АГ, мед. сестра/ и съответното, подходящо
и адекватно техническо (медицинско) оборудване за извършване на
профилактичните прегледи и изследвания, посочени по-горе.
4. Извършването на прегледите трябва да се осъществи по предварително изготвен и
съгласуван график между представители на изпълнителя и възложителя. Поради
спецификата на работното време на възложителя, офериращото лице трябва да
гарантира, че има възможност да извършва прегледи и вземане на биологичен
материал за клинично-лабораторните изследвания и в неработни дни – събота и/или
неделя. При извършването на прегледите и вземането на биологичен материал за
клинично-лабораторните изследвания на служителите на БСТ не трябва да се
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извършват други профилактични прегледи, или ако такива са налични – служителите
на БСТ да се обслужват с приоритет.
5. За всеки прегледан служител на БСТ трябва да се изготви профилактична карта.
Профилактичните карти следва да бъдат предоставени както на хартиен, така и на
електронен носител. В профилактичните карти следва да се съдържат
индивидуалните данни от извършените прегледи/изследвания, заключение от
съответния специалист, както и обобщено заключение със съответните препоръки за
терапевтично поведение (допълнително изискващи се изследвания).
След извършване на изискуемите се медицински прегледи и изследвания, трябва да
се изготви анализ на резултатите от прегледите, в който да се включат данни наймалко за:
т.1. брой на подлежащите на преглед служители и брой на прегледаните служители,
включително и в процент спрямо първите;
т.2. брой и процент на с служителите със заболявания;
т.3. брой и процент на служителите с новооткрити заболявания;
Анализът следва да се предаде на възложителя или на посочена от него Служба по
трудова медицина.
6. Градовете, в които следва да се организира извършване на прегледите/изследвания:
София, Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново,
Плевен, Ловеч, Монтана, Велинград, Хасково, Смолян, Сливен, Силистра, Шумен,
Видин /общо 18 града/. Извършването на медицинските профилактични прегледи и
изследвания, в това число вземането на биологичен материал за клиничнолабораторните изследвания, следва да се извършат в кабинети/манипулационни,
които са на едно място в рамките на всеки от 18-те града. Местата
(административните адреси), на които ще се извършват профилактичните прегледи
и за клинично-лабораторните изследвания, следва да се посочат от избрания в
резултат на процедурата изпълнител.
7. Срокове за извършването на профилактичните прегледи/изследвания: до 31.12.2018
г. В срок до 20 календарни дни след подписване на договора за възлагане на
настоящата поръчка, изпълнителят изготвя и съгласува с възложителя план-график
за предоставяне на услугата; в срок до 15 календарни дни след извършване на
съответен преглед се предоставят личните резултати на служителите
/профилактични карти/; в срок до 20 календарни дни месец след извършване на
медицинските прегледи, но не по-късно от 31.12.2018 г., се представят резултатите,
регистрирани в Картите за профилактичен преглед с комплекта от клиниколабораторните и клинико-инструменталните изследвания, и анализ на резултатите
от прегледите на възложителя или посочена от него служба по трудова медицина.
3. Вид и количество на предмета на поръчката:
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Настоящата обществена поръчка се обявява с цел предоставяне/извършване за служителите
на БСТ профилактични медицински прегледи и изследвания, по вид, посочени в таблицата
по-горе – администрация и приемателна мрежа;
Количество/Обем:
Посочените в таблицата по-горе медицински прегледи/изследвания, следва да бъдат
предоставени за до 1078 бр. души, от които 980 жени и 98 мъже. Възложителят ще заплати
реално потребените медицински прегледи/изследвания.

Технически спецификации към обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с
наименование: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на служителите на БСТ“
стр. 4

