п.к.4500-гр.Панагюрище,ул.”Петко Мачев”№2, тел.централа–0357/-6-29-73, факс–0357/6-34-76;

ПОКАНА
Районен съд- Панагюрище, събира оферти от регистриране служби по трудова
медицина за комплексно обслужване на 20 /двадесет/ броя персонал /съдии и
съдебни служители/ съгласно ЗЗБУТ
І.Предмет на услугата:
1/Консултиране и подпомагане работодателя за прилагане на превантивните
подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
прилагане принципа за постоянно подобряване на управлението на дейността по
здраве и безопасност съгласно действащата нормативна уредба;
2/Извършва наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във
връзка с условията на труд в РС- Панагюрище, на обслужвания персонал:
-консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на
предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания. Определяне
на тяхната честота.
-Предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледи и
необходимите изследвания, съобразно оценката на риска и условията на труд
-извършва периодични медицински прегледи и изследвания за ранно откриване
на изменения в организма в резултат от въздействие на работната среда и
трудовия процес.
-предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи
прегледите, по отношение на опасностите и риска за здравето и безопасността на
заетите лица.
-изготвяне заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид
работа.
-изготвя обобщен анализ за здравословното състояние на персонала в срок.
3/Дава оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Разработва
препоръки и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване
на риска.
4/Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение, даване на
индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността
при работа.
5/Разработване на правила, норми и инструкции в РС- Панагюрище за
осигуряване на здраве и безопасност при работа.
6/Консултиране и подпомагане групата по условия на труд.
7/Разработване на здравно досие- електронен и хартиен носител.

ІІ.Изискване - Вашата оферта трябва да съдържа:
-данни за кандидат - изпълнителя;
-да бъде приложен заверен документ за валидност на регистрацията на служба
трудова медицина;
-ценово предложение по предмета на услугата за годишно обслужване на един
зает;
-срок на валидност на офертата.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан плик, адресиран до
Председателя на Районен съд- Панагюрище с надпис:”Офертно проучване за
комплексно обслужване на 20 /двадесет/ броя персонал /съдии и съдебни
служители/ съгласно ЗЗБУТ” и забележка “Да се отвори от назначената
комисия!”.
ІІІ.Оценка - офертите ще бъдат класирани на база най- ниска цена за една година
на заето лице
ІV.Срок за получаване на офертите - всеки работен ден от 08,30часа до 17,00
часа в сградата на Районен съд- Панагюрище, ул. Петко Мачев №2, служба
“Архив”, ет.1, стая №16, най- късно до 31 май 2011г. включително.
V.Срок на валидност на офертата - една година.

