Obchodné podmienky pre
zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
(BOZP), ochrany životného
prostredia (ŽP), požiarnej ochrany
(PO) a fyzickej bezpečnosti (FB)
(ďalej len Obchodné podmienky,
vydané v súlade s § 1751 zákon č.
89/2012 Zb., občianskeho
zákonníka
Účelom nasledujúcich ustanovení Obchodných podmienok,
je vymedzenie práv a povinností všetkých zmluvných strán
(Objednávateľa a Dodávateľa) v rámci zaistenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ("BOZP"), ochrany
pred požiarmi (ďalej len "PO"), ochrany životného
prostredia (ďalej len "ŽP") a fyzickej bezpečnosti ("FB")
počas plnenia Zmluvy na trvalých alebo občasných
pracoviskách Objednávateľa a to v súlade s právnymi
predpismi a legislatívou Slovenskej republiky.
„Objednávateľom“ sa rozumie spoločnosť:
MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o.
Piesky 1607, 908 45 Gbely Číslo dožiadania : el37999/2018/T ,VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trnava
Vložka číslo: 23527/T
IČO: 44655665
"Dodávateľom" sa rozumie každá osoba, s ktorou bola
uzatvorená Zmluva, pričom v dôsledku plnenia takejto
Zmluvy vznikajú stranám práva a povinnosti v oblasti
BOZP, PO, ŽP a FB. Tieto obchodné podmienky sa
vzťahujú na dodávateľov subdodávateľov. Dodávateľ sa
zaväzuje, že jeho zamestnanci, subdodávatelia a ich
zamestnanci budú pri plnení v prospech
Objednávateľa tieto Obchodné podmienky dodržiavať
a plniť povinnosti v nich uvedené v tom istom rozsahu v
akom sa zaväzuje Dodávateľ.
"Zamestnancom Dodávateľa" sa rozumie každá osoba,
ktorú dodávateľ poveril plnením zmluvy.
"Pracoviskom" sa rozumie priestor alebo zariadenie vo
vlastníctve Objednávateľa; objekty alebo zariadenia, kde
Objednávateľ trvalo alebo dočasne vykonáva činnosť na
základe nájomnej zmluvy alebo iného vzťahu.;
Pracoviská zriadené v bezpečnostných a ochranných
pásmach plynárenských zariadení, kde Objednávateľ trvalo
alebo dočasne vykonáva činnosť; ďalej pracoviská mimo
vyššie uvedených, kde vykonávajú činnosť zamestnanci
Objednávateľa v súvislosti s plnením zmluvy medzi
Objednávateľom a Dodávateľom.
"Zmluvou" sa rozumie zmluva medzi Objednávateľom a
Dodávateľom (vrátane zmluvy vo forme prijatej
a potvrdenej objednávky podľa príslušných podmienok a
interných predpisov Objednávateľa), ktorých predmetom je
dodanie tovaru, najmä vykonanie prác (napr. stavby) alebo
poskytovanie služieb, a v ktorej zmluvné strany vyjadrili
vôľu prijať takéto dohody a použili
tieto obchodné podmienky.

1. BOZP
1.1. Práva a povinnosti Dodávateľa
1.1.1. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať
s Objednávateľom na zaisťovaní bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci zamestnancov Dodávateľa na
pracoviskách v zmy§ 7-10,11 Zákona č. 311/2001 Z. z..,
zákonníka práce, úplné znenie.
1.1.2. Dodávateľ sa zaväzuje splniť požiadavky v plnom
rozsahu v zmysle ustanovenia § 6 - 8,12 -17,
Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.1.3. Dodávateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred
začatím prác, ktoré sú predmetom plnenia Zmluvy,
postupovať nasledovne:
a) vopred nahlásiť rozsah prác a prekonzultovať s
Objednávateľom podmienky prevedenia prác;
b) odovzdať Objednávateľovi písomnú informáciu
o rizikách vyplývajúcich z výkonu jeho práce
a o opatreniach a ochrane pred ich pôsobením;
c) uzatvárať písomnú dohodu s ďalšími
Dodávateľmi na pracovisku, na základe ktorého bude
poverený Dodávateľ koordinovať vykonávanie opatrení
k ochrane bezpečnosti a zdravia zamestnancov a postupov
k ich zisteniu;
d) predloží Objednávateľovi doklady platných
oprávnení na výkon činnosti, ktoré vyžadujú odbornú
spôsobilosť;
e) vyžiadať od Objednávateľa písomnú informáciu o
rizikách a o ochrane pred ich pôsobením na pracovisku;
f) odovzdať Objednávateľovi ku schváleniu písomne
spracované technologické postupy prác, ktoré sa budú
vykonávať;
g) oboznamovať svojich zamestnancov o rizikách a
ochrane pred ich pôsobením, o ktorých bol Objednávateľ
písomne informovaný;
h) písomne informovať Objednávateľa, či bude
predmet zmluvy plnený viacerými subdodávateľmi, aby
Objednávateľ mohol určiť spôsob ako aj koordináciu
BOZP na pracovisku, podľa zákonníka práce a zákona o
BOZP zabezpečiť koordinátora BOZP na stavenisku, aby
práce spĺňali podmienky pre jeho ustanovenie ; a
I) zabezpečiť oboznámenie svojich zamestnancov
v oblasti BOZP vyžadovaných Objednávateľom.
1.1.4. Dodávateľ je povinný bezprostredne pred začatím
práce:
a) písomne prevziať pracovisko od Objednávateľa
a záznam o prevzatí uchovávať po celú dobu prevádzania
prác na pracovisku
b) označiť pracovisko bezpečnostným značením,
príslušnými tabuľkami vrátane prístupových a príjazdových
ciest;
c) vyžiadať od Objednávateľa písomné povolenie
pre nasledujúce práce a činnosti: práce v ochrannom
pásme plynového zariadenia; práce v prostredí
s nebezpečenstvom výbuchu; práce so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, práce na elektrickom
zariadení vysokého napätia (VN); práce v uzavretých
priestoroch; práce vo výške a nad voľnou hĺbkou; a
d) prideľovať na tieto práce iba zamestnancov, ktorí
sú preukázateľne oboznámení zo všeobecných zásad
BOZP, postupov na zaistenie BOZP vyžadovaných
Objednávateľom, oboznámenie sa s rizikami a ochrannou
pred ich pôsobením na pracovisku, majú platné oprávnenia
a osvedčenia k výkonu činností vyžadujúcich odbornú alebo
zvláštnu odbornú spôsobilosť v súlade so zákonnými
požiadavkami a sú na túto prácu zdravotne spôsobilí.
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1.1.5. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní prác na
pracovisku:
a) zabezpečiť trvalú prítomnosť jeho písomne
poverenej osoby zodpovednej za riadenie prác,
koordináciu prác, pre zabezpečenie BOZP a komunikáciu
s Objednávateľom;
b)vyžiadať si písomný súhlas Objednávateľa pred
akoukoľvek úpravou na bezpečnostných, hygienických
a protipožiarnych zariadeniach a ich označenia;
c) registrovať, evidovať a hlásiť všetky pracovné
úrazy svojich zamestnancov, prizvať Objednávateľa ich
riadnemu vyšetreniu;
d) viesť evidenciu odpracovaných hodín
zamestnancov Dodávateľa, ktoré boli odpracované pri práci
na pracovisku; a
e) všetky záznamy o úrazoch, ktoré sa stanú
v priebehu prác pre Objednávateľa a evidované
odpracované hodiny zasielať mesačne do 10. pracovného
dňa po ukončení kalendárneho mesiaca na e-mailovou
adresu: bozp2@montpetrol.com

1.1.6. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní prác na
pracovisku zabezpečiť, že jeho zamestnanci:
a) budú dodržiavať zákonné požiadavky na BOZP,
zdravotné a hygienické pravidlá, postupy na zabezpečenie
BOZP Objednávateľa a počínať si tak, aby nedochádzalo
ku škodám na zdraviu a na majetku;
b) budú udržiavať na pracovisku poriadok a čistotu;
c) nebudú nosiť na pracovisko a ani používať
alkoholické nápoje alebo iné omamné a psychotropné látky,
a ani nebudú vstupovať pod ich vplyvom na pracovisko, a
na požiadanie Objednávateľa za prítomnosti vedúceho
zamestnanca Dodávateľa sa podrobia vyšetreniu na
zistenie alkoholu alebo iných omamných a psychotropných
látok;
d) na požiadanie Objednávateľa sa podrobia
kontrole vecí vnášaných a odnášaných do a z pracoviska;
e) na požiadanie Objednávateľa sa preukážu
platným dokladom totožnosti;
f) predložiť na požiadanie Objednávateľa, platný
doklad o odbornej spôsobilosti alebo osobitnú odbornú
spôsobilosť na vykonávanie činností, ktoré túto spôsobilosť
vyžadujú

1.2. Práva a povinnosti Objednávateľa
1.2.1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) že písomne odovzdá Dodávateľovi písomnú
informáciu o rizikách na pracovisku a o stanovených
opatreniach k ochrane pred ich pôsobením, prejsť na
riziká na pracovisku a stanovili opatrenia na ochranu
proti ich (postupy na zaistenie BOZP vyžadované
Objednávateľom);
b) oboznámiť svojich zamestnancov o rizikách
vyplývajúcich z výkonu práce Dodávateľa, o ktorých bol
písomne informovaný písomne a o opatreniach a o ochrane
pred ich pôsobením;
c) oboznamovať Dodávateľa o opatreniach pre
prípad zdolávania mimoriadnych situácií; a
d) riadne predať pracovisko Dodávateľovi.

1.2.2. Objednávateľ má právo:
a) kontrolovať prácu Dodávateľa s ohľadom na
dodržiavanie BOZP pri prácach vyššie uvedených
a v prípade porušenia niektorého ustanovenia, ktoré by
mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia,
nariadiť prerušenie, ukončenie plnenia alebo vykázať
pôvodcu ohrozenia z pracoviska; a

b) vykonanie zákazníckeho auditu Dodávateľa za
účelom posúdenia zhody právnymi požiadavkami
a záväzkami Objednávateľa z hľadiska BOZP a PO.

2. Životné prostredie
2.1. Práva a povinnosti Dodávateľa
2.1.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať akékoľvek
zmluvné činností, ktoré by mohli poškodiť životné
prostredie. Dodávateľ je povinný riadiť sa na pracoviskách
interných predpismi a pokynmi Objednávateľa z oblasti
životného prostredia a všeobecne platnými záväznými
predpismi Slovenskej Republiky. Za škody na životnom
prostredí, ktoré vzniknú jemu samotnému, Objednávateľovi
alebo tretím stranám, vrátane nákladov na ich odstránenie,
zodpovedá Dodávateľ.
2.1.2. Ak pracuje Dodávateľ na pracovisku Objednávateľa
s nebezpečnými chemickými látkami alebo chemickými
zmesami je povinný:
a) predložiť Objednávateľovi pred zahájením prác
zoznam všetkých nebezpečných chemických látok
a chemických zmesí spolu s kartami bezpečnostných
údajov, ktoré bude používať počas vykonávania prác ;
b) skladovať nebezpečné chemické látky
a chemické zmesi v súlade s pokynmi uvedenými
v bezpečnostných kartách a manipulovať s nimi môžu len
osoby, ktoré boli preukázateľne oboznámené;
c) používať nebezpečné chemické látky a chemické
zmesi , tak aby sa zabránilo ich nežiadúcemu úniku do
okolitého prostredia najmä pôdy alebo podzemných
a povrchových vôd
d) s použitými obalmi od nebezpečných látok sa
musí zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.
2.1.3. Dodávateľ je pôvodcom odpadu, ktorý vznikol pri
výkone činností a ktorý je predmetom zmluvy. Jeho
povinnosťou je:
a) pred začiatkom plnenia dodávok alebo služieb, ktoré
sú predmetom zmluvy, je potrebné predložiť žiadosť
Objednávateľa súhrnný prehľad všetkých odpadov, ktoré mu
budú ako pôvodcovi odpadov vznikať s nasledujúcimi údajmi :
Názov a druh, katalógové číslo, predpokladané množstvo
vrátane zhromažďovania spôsob odvozu a odstránenia vrátane
platných povolení k nakladaniu s príslušným odpadmi;
b) s vzniknutými odpadmi riadne nakladať, najmä
zhromažďovať utriedené odpady podľa druhov na miestach
k tomu určených a evidovať ich množstvá; a
c) zabezpečiť svoje zhromaždisko alebo svoje
zhromažďovacie prostriedky takých technických
parametrov, aby zabránili kontaminácii vôd a zeminy
s odpadom, prípadne únikom odpadu alebo jeho častí do
životného prostredia a zaistiť ich riadne označenie
2.1.4. v prípade havárie v § 41 zákona č. 264/2004 Z. z., je
ten, kto haváriu zistil povinný okamžite prijať opatrenia na
zabránenie šírenia nebezpečenstva a okamžite nahlásiť
nehodu Objednávateľovi.

2.2. Práva a povinnosti Objednávateľa
2.2.1 Objednávateľ je povinný odovzdať postupy k zaisteniu
ochrany ŽP vyžiadané Dodávateľom.
2.2.2 Objednávateľ bude informovať dodávateľa o
opatreniach v prípade zdolávania mimoriadnych udalostí;
2.2.3. Objednávateľ má právo kontrolovať prácu
Dodávateľa s ohľadom na dodržiavanie zásad ochrany
životného prostredia ako je uvedené vyššie. V prípade
porušení niektorého z ustanovení, ktoré by mohlo viesť ku
škodám na životnom prostredí, môže Objednávateľ prerušiť
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alebo ukončiť prácu vykázať pôvodcu ohrozenia
z pracoviska a z objektu Objednávateľa
2.2.4. Objednávateľ má právo previesť zákaznícky audit u
Dodávateľa za účelom posúdenia zhody s právnymi
predpismi a požiadavkami Objednávateľa z hľadiska
ochrany životného prostredia.

3. Požiarna ochrana
3.1. Práva a povinnosti Dodávateľa
3.1.1. Pokiaľ nebude dohodnuté inak zabezpečuje
požiarnu ochranu Dodávateľ v rozsahu odovzdaného
pracoviska a Dodávateľom prevedených činností.
3.1.2. Dodávateľ je povinný vykonávať činnosť tak, aby
nespôsobil požiar a neohrozil život, zdravie, majetok a
životné prostredie. Za týmto účelom sa Dodávateľ zaväzuje
oboznámiť so spôsobom zaistenia požiarnej ochrany na
pracovisku Objednávateľa a informovať svojich
zamestnancov , ktorí pracujú na pracovisku Objednávateľa.
3.1.3. Dodávateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred
začatím prác, ktoré sú predmetom zmluvy vykonať
nasledujúce:
a) vopred nahlásiť rozsah prác a prediskutovať s
Objednávateľom podmienky PO u vykonávaných prác;
b) odovzdať Objednávateľovi, na schválenie
písomne spracované technologické postupy na vykonanie
prác;
d)písomne prevziať od Objednávateľa pracovisko a
záznam o prevziať, uchovávať na pracovisku po dobu
vykonávania prác; a
e) prideliť prácu len zamestnancom, ktorí sú
preukázateľne vyškolení z predpisov PO a oboznámení o
postupoch zabezpečenia PO Objednávateľa; preukázateľné
oboznámenie s požiarnym nebezpečenstvom vzniku na
pracovisku Objednávateľa a s postupmi prevencie, hlásenie
vzniku požiaru.
3.1.4. V priebehu výkonu činností súvisiacich s predmetom
zmluvy na pracoviskách Objednávateľa je Dodávateľ
povinný:
a) pri práci u únikových východov a ciest
rozvodných zariadení elektrickej energie, uzáverov plynu,
vody, kúrenia a požiarnotechnických zariadení umožniť
k nim voľný prístup;
b) zabezpečiť, aby zamestnanci Dodávateľa
dôsledne dodržiavali všetky pokyny vyznačené
bezpečnostným značením a rešpektovali zvukové signály;
c) zabezpečiť, aby zamestnanci Dodávateľa, ktorí
budú vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, vykonávali tieto práce až po vystavení
povolenia na vykonanie prác ;
d) zabezpečiť dostatočné množstvo hasiacich
prostriedkov, spojovacích prostriedkov ;
e) zabezpečiť, aby zamestnanci Dodávateľa
vykonávali práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru podľa stanovených pokynov určených v povolení na
vykonanie prác

3.2. Práva a povinnosti Objednávateľa
3.2.1. Objednávateľ zabezpečuje požiarnu ochranu na
pracoviskách Objednávateľa okrem pracovísk odovzdaných
Dodávateľovi.
3.2.2. Objednávateľ je povinný odovzdať Dodávateľovi
postupy pre zabezpečenie PO.

3.2.3. Ďalej je Objednávateľ povinný poskytnúť
Dodávateľovi pred zahájením prác a pri každej následnej
podstatnej zmene skutočnosti pri zaistení PO potrebné
informácie pre vykonanie školenia alebo odbornej prípravy
Dodávateľa.
3.2.4. Objednávateľ má právo kontrolovať práce
Dodávateľa s ohľadom na dodržiavanie
požiarnobezpečnostných zásad uvedených vyššie.
3.2.5. V prípade porušenia niektorých z ustanovení, ktoré
by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo ohrozenia života,
zdravia a majetku má Objednávateľ právo prerušiť ,
ukončiť prácu alebo vykázať pôvodcu z ohrozeného
pracoviska.
Objednávateľ má právo na prevedenie zákazníckeho auditu
Dodávateľa za účelom posúdenia zhody s právnymi
požiadavkami a postupmi Objednávateľa z hľadiska
požiarnej ochrany.

4. Fyzická bezpečnosť
4.1. Práva a povinnosti Dodávateľa
4.1.1. Samostatný vstup na pracovisko je umožnený
výhradne osobám, ktoré splnili podmienky pre umožnenie
samostatného vstupu. Medzi tieto podmienky patrí najmä
oboznámenie o postupoch BOZP, PO, ŽP a FB; existencia
pracovne právneho, zmluvného a iného obdobného vzťahu
s Objednávateľom alebo Dodávateľom a to len v prípade
vykonania činnosti pre Objednávateľa .
4.1.2. Dodávateľ, ktorý požaduje samostatný vstup je
povinný písomne požiadať Objednávateľa o vydanie
identifikačnej karty „ďalej len IDC“, pre fyzické osoby, ktoré
budú samostatný vstup realizovať .Tieto osoby sú povinné
IDC nosiť viditeľne počas doby samostatného vstupu.
4.1.3. Dodávateľ, ktorý IDC pre fyzickú osobu získal je
povinný chrániť IDC pred zničením, stratou a zneužitím.
4.1.4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby fyzická osoba,
pre ktorú IDC získal, ju používala len pre účely plnenia
v prospech Objednávateľa.
4.1.5. IDC je neprenosná.
4.1.6. Všetkým ostatným osobám je umožnený vstup len
v sprievode Objednávateľa.

5. Zmluvné pokuty
5.1. Všeobecné ustanovenia
5.1.1. Za nedodržanie alebo porušenie povinností
Dodávateľa definovaných týmito obchodnými podmienkami
je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu za každý jednotlivý prípad.
5.1.2. V prípade druhého porušenia tej istej povinnosti je
Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu za každý jednotlivý prípad odpovedajúci
dvojnásobku pôvodnej zmluvnej pokuty.
5.1.3.Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na účet
Objednávateľa, a to do 30 dní odo dňa, kedy mu bola
doručená výzva k zaplateniu zmluvnej pokuty. Ak
Dodávateľ túto povinnosť v stanovenom termíne nesplní, je
povinný ďalej zaplatiť Objednávateľovi so zmluvnou
pokutou úrok z omeškania z nezaplatenej zmluvnej pokuty
, ktorý na základe zmluvných strán je 16 % ročne.
5.1.4. Záväzok zaplatiť zmluvnú pokutu nevylučuje právo na
náhradu škody vo výške, v akej prevyšuje zmluvná pokuta.
5.1.5.Objednávateľ je oprávnený započítať akýkoľvek
peňažný nárok proti Dodávateľovi oproti pohľadávke
Dodávateľa proti Objednávateľovi .
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5.2. BOZP a PO
5.2.1. Pokiaľ Dodávateľ nedodrží platné predpisy a
postupy Objednávateľa, ktorého následkom bude smrteľný
pracovný úraz bude mu uložená zmluvná pokuta vo výške
20.000 € za každý jednotlivý prípad.
5.2.2.Pokiaľ Dodávateľ nedodrží platné predpisy a postupy
Objednávateľa, ktorého následkom bude pracovný úraz s
pracovnou neschopnosťou dlhšou ako je jedna pracovná
smena bude mu uložená pokuta vo výške 4.000 € za každý
jednotlivý prípad.
5.2.3. Pokiaľ Dodávateľ neoznámi Objednávateľovi, že
predmet zmluvy, ktorým sú stavebné práce, bude
vykonávať na stavenisku viac subdodávateľov a
Objednávateľ ako zadávateľ, tiež včas neurčí koordinátora
/koordinátorov/ bezpečnosti práce na stavenisku podľa
príslušných právnych predpisov bude mu uložená zmluvná
pokuta vo výške 4.000 € za každý jednotlivý prípad.
5.2.4.Pokiaľ bude Dodávateľ vykonávať práce a činnosti,
ktoré vyžadujú povolenie k prevedeniu prác, bez platného
povolenia, alebo pokiaľ nedodrží podmienky, ktoré sú
uvedené v povolení bude mu uložená zmluvná pokuta vo
výške 2.000 € za každý jednotlivý prípad.
5.2.5.Pokiaľ Dodávateľ poruší zákaz fajčenia, donášania a
používania alkoholu alebo iných omamných alebo
psychotropných látok na pracovisku Objednávateľa, bude
mu uložená zmluvná pokuta vo výške 2.000 € za každý
jednotlivý prípad .
5.2.6.Pokiaľ Dodávateľ poruší zákaz používania
alkoholických nápojov, omamných psychotropných látok na
pracovisku, v priestoroch pracoviska a nastúpi pod ich
vplyvom do práce bude mu uložená pokuta vo výške 2.000
€ za každý jednotlivý prípad.
5.2.7.Pokiaľ bude Dodávateľ vykonávať práce, kde sa
vyžaduje odborná spôsobilosť zamestnanca a tieto bude
práce vykonávať bez požadovanej odbornej spôsobilosti,
bude mu uložená zmluvná pokuta vo výške 2.000 € za
každý jednotlivý prípad.
5.2.8. Pokiaľ Dodávateľ nepoužije pri práci ochranné
pracovné prostriedky, ktoré sú určené v pracovných
postupoch BOZP Objednávateľa alebo technologických
postupoch, bude mu uložená zmluvná pokuta vo výške 800
€ za každý jednotlivý prípad.
5.2.9. Pokiaľ dodávateľ vstúpi na pracovisko a bude
vykonávať riadiacu a kontrolnú činnosť bez ochranných
pracovných pomôcok určených pracovným postupom
BOZP Objednávateľa alebo technologickým postupom
bude mu uložená zmluvná pokuta vo výške 400 € za každý
jednotlivý prípad.
5.2.10.Pokiaľ Dodávateľ nedodrží povinnosť označiť
zamestnancov Dodávateľa značkou firmy bude mu uložená
pokuta vo výške 200 € za každý jednotlivý prípad.
5.2.11 Pokiaľ Dodávateľ nedodrží povinnosť zaslať
záznamy o úraze a odpracované hodiny podľa bodu 1.1.5
e) bode mu uložená pokuta vo výške 40€ za každý
jednotlivý prípad.
5.2.12 Za zvlášť hrubé porušenie povinností Dodávateľa t.j.
najmä
a) nedostatočné zaistenie výkopov (najmä
chýbajúce označenie výkopov, chýbajúce ohradenie
výkopov, nedodržanie určeného vhodného ochranného
zariadenia napr. debnenia, vystuženia alebo svahovania ,
úpravy dna a ochrany pred vodou, nedodržanie
bezpečného výstupu z výkopu a zostupu do výkopu,
nepovolené zaťažovanie hrán výkopu, chýbajúce debnenia
výkopov, nedodržanie kvality projektovaného debnenia
výkopu
b) použitie nespôsobilých pracovných konštrukcií
(rebríky, lešenia apod.);
c) manipulácia s bremenami (viazanie, doprava,
viazacie prostriedky, spôsob obsluhy ) spôsobom
ohrozujúcim bezpečnosť ostatných manipulujúcich osôb;
alebo

d) nedodržanie stanovených postupov skladovania
materiálu (materiál hroziaci zosutím, zavalením apod.),
je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 2.000€ za každý jednotlivý prípad.
5.2.13. Za hrubé porušenie povinností Dodávateľa, a to
najmä:
a) nezaistenie otvorov ktoré by mali byť z
bezpečnostných dôvodov zaistené (možnosť prepadnutia
materiálu, náradia alebo osôb);
b) doprava osôb nespôsobilými prostriedkami
(časti strojov, žeriavy apod.);
c) nezaistené tlakové fľaše;
d) nedodržanie bezpečnostného značenia a
ohradenia pracoviska;
e) chýbajúca alebo neúplná lekárnička; alebo
f) používanie poškodených elektrozariadení
(poškodené káble, ručné náradie, neplatná elektrorevízia
apod.),
je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 1.200 € za každý jednotlivý prípad..

5.3. ŽP
5.3.1. Dodávateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu za nižšie uvedené porušenia plnenia
všeobecne záväzných platných právnych predpisov zo
strany Dodávateľa:
a) nakladanie s odpadom Dodávateľa v rozpore so
Zákonom č. 313/2016 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.
z bude uložená pokuta vo výške 800€ za každý jednotlivý
prípad.
b) nenaplnenie bodu (4) § 39 zák. č. 364/2004 Z. z.
vodný zákon Dodávateľom (únik závadných látok do pôdy
alebo vôd), bude uložená zmluvná pokuta vo výške 4.000€
za každý jednotlivý prípad;
c) neplnenie základných povinností Dodávateľa
ustanovenej v § 3 až §10 zák. č. 543/2002 Z. z. . o ochrane
prírody a krajiny (všeobecná ochrana prírody), bude
uložená zmluvná pokuta vo výške 2000€ za každý
jednotlivý prípad;
d)neplnenie interných pravidiel Objednávateľa pre
oblasť ochrany životného prostredia, s ktorými bol
Dodávateľ preukázateľne oboznámený (prevádzkový
predpis odpadového hospodárstva, nakladanie
s chemickými látkami a zmesami, prevádzkový predpis
vodného hospodárstva), bude uložená pokuta vo výške
2.000 € za každý jednotlivý prípad;
e) nerešpektovanie a neplnenie bude uložená
zmluvná pokuta vo výške 1.200€ za každý jednotlivý
prípad; a
f) použitie mechanických strojov poškodzujúcich
životné prostredie bude uložená pokuta vo výške 400€ za
každý jednotlivý prípad.

5.4. Fyzická bezpečnosť
5.4.1. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa používať
pri vstupoch do objektu Objednávateľa identifikačnú kartu
osoby (IDC), bude uložená zmluvná pokuta vo výške 800€
za každý jednotlivý prípad.
5.4.2. V prípade zneužitia karty IDC alebo iného
prístupového prostriedku (kľúče apod.), bude uložená
zmluvná pokuta vo výške 1.600 € za každý jednotlivý
prípad.
5.4.3. V prípade, že Dodávateľ poruší pravidlá definované
pre samostatný vstup do objektu, bude mu uložená
zmluvná pokuta vo výške 800€ za každý jednotlivý prípad.
5.4.4. Dodávateľ berie na vedomie , že pokiaľ poruší
pravidlá definované pre samostatný vstup do objektu, je
Objednávateľ oprávnený odobrať Dodávateľovi právo
samostatného vstupu do objektu a tento ak sa nepovažuje
za prekážky spôsobené Objednávateľom.
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Príloha č. 1:
Štandard minimálnych požiadaviek na osobné ochranné pracovné pomôcky na pracoviskách
Administratívna budova
osobné ochranné pracovné pomôcky nie sú vyžadované

Prevádzkové objekty (jednorazový vstup v sprievode):
ochranná prilba
dlhé nohavice,
tričko s krátkym rukávom
polobotková pevná obuv
Prevádzkové objekty (samostatné prevádzanie prác):
ochranná prilba
dlhé nohavice,
tričko s krátkym rukávom
Reflexná vesta alebo pracovný odev s vysokou viditeľnosťou trieda 1
Bezpečnostná obuv kategórieS1 podľa EN ISO 20345
Prevádzkové objekty (samostatné prevedenie prác) + prostredie s rizikom nebezpečenstva výbuchu:
Antistatická ochranná prilba
dlhé nohavice v nehorľavej antistatickej úprave,
blúza s dlhým rukávom v nehorľavej antistatickej úprave
Reflexná vesta alebo pracovný odev s vysokou viditeľnosťou trieda 1
Bezpečnostná obuv kategórieS1 podľa EN ISO 20345
Stavenisko – Kontrolná a administratívna činnosť na stavbe:
-

ochranná prilba
dlhé nohavice,
tričko s krátkym rukávom
polobotková pevná obuv

Stavenisko- Stavebné a montážne práce:
ochranná prilba
dlhé nohavice,
tričko s krátkym rukávom
Reflexná vesta alebo pracovný odev s vysokou viditeľnosťou trieda 1
Bezpečnostní obuv – minimálne kategória S3 podľa EN ISO 20 345
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