Príloha č. 2 k výzve

Zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác

a) Všetky pracovné činnosti realizované za účelom naplnenia predmetu Zmluvy bude
vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej
len „OPP“).
b) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť zamestnancov pred výkonom pracovných
činností o svojich povinnostiach, najmä o povinnostiach a spôsobe správania sa
v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s výkonom pracovných
činností.
c) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť
všetkých zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle
Zmluvy na vstupnom školení BOZP a OPP ako i účasť na ďalších školeniach podľa
požiadaviek objednávateľa (napr. školenie z interných predpisov). Svoju účasť na školení
potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručným podpisom do prezenčnej listiny.
Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť
zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom pravidelné, zrozumiteľné
a preukázateľné oboznamovanie v oblasti BOZP v zmysle príslušných ustanovení
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
d) Zhotoviteľ je povinný 48 hod. pred začiatkom prác, písomne zaslať objednávateľovi
zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť s uvedením ich
identifikačných údajov a zoznam vozidiel s EČV, ktoré budú vstupovať do areálu za
účelom výkonu pracovných činností. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že žiadnej inej
osobe ani vozidlu nebude povolený vstup do akéhokoľvek objektu objednávateľa bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
e) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz práce pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa a v pracovnom
čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
nevnášať takéto látky na pracoviská objednávateľa a podrobiť sa vyšetreniu, ktoré
vykonáva objednávateľ príp. strážna služba, resp. príslušný orgán štátnej správy, aby
zistil, či nepracuje pod vplyvom týchto látok; Zabezpečiť dodržiavanie ustanoveného
zákazu fajčenia v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa.
f)

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby obsluhovanie pracovných prostriedkov a výkon
pracovných činností s vyšším rizikom, (ktoré ustanovujú osobitné predpisy) vykonávali
osoby s potrebnými povoleniami/oprávneniami (príslušnou odbornou spôsobilosťou).

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie zmluvných výkonov na stavenisku
výkon koordinátora dokumentácie podľa § 5 a koordinátora bezpečnosti podľa § 6
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko odborne spôsobilými osobami.
h) Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v zmysle NV SR. 396/2006 Z. z., za určenie a spracovanie bezpečných pracovných
a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. pre
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činnosti vykonávané na stavenisku, ich predloženie objednávateľovi pred začatím prác
a v prípade potreby ich aktualizovanie.
i)

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečný výkon prác na stavenisku, za bezpečný stav
pracovísk, priestorov, komunikácií a sociálnych priestorov prevzatých od objednávateľa.

j)

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie staveniska bezpečnostným označením, ako
aj jeho aktualizáciu v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na
zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

k) Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí
(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti
bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia vzniknutej
mimoriadnej udalosti a prijatia preventívnych opatrení.
l)

Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko proti vstupu
nepovolaným osobám počas uskutočňovania zmluvných pracovných výkonov. Zhotoviteľ
je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť stavenisko i v mimopracovnom čase.

m) Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
v zmysle § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov určiť
požadovaný počet pracovníkov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na
tento účel zabezpečiť ich účasť na odbornej príprave vykonanej objednávateľom pred
začatím činnosti. Odbornú prípravu a vybavenie protipožiarnej asistenčnej hliadky
zabezpečí objednávateľ.
n) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len
na základe písomného povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní
príslušných bezpečnostných a protipožiarnych opatrení. O potrebe vykonania uvedených
činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať
objednávateľa.
o) Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť ostatných dodávateľov s požiadavkami
bezpečnosti práce obsiahnutými v dokumentácii k stavenisku (plán BOZP, technologické
a pracovné postupy a pod.), rovnako je zhotoviteľ povinný oboznámiť určených
pracovníkov objednávateľa vstupujúcich na stavenisko za účelom výkonu kontroly, resp.
plnenia iných pracovných povinností s nebezpečenstvami a ohrozeniami vyplývajúcimi
z výkonu prác zhotoviteľa na stavenisku. Objednávateľ je povinný pohyb zamestnancov
objednávateľa, resp. iných osôb v pôsobnosti objednávateľa na stavenisku vopred
nahlásiť zhotoviteľovi.
p) Zhotoviteľ je povinný na vykonanie všetkých pracovných činností realizovaných za
účelom naplnenia predmetu Zmluvy použiť len tých zamestnancov, ktorí sú odborne
a zdravotne spôsobilí, skúsení a preukázateľne poučení s dokumentáciou staveniska vo
vzťahu k vykonávanej pracovnej činnosti (plán BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť i zamestnancov svojich
subdodávateľov.
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