VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO DODAVATELE
SABEKO, s.r.o.
Příloha k objednávce (smlouvě o dílo) č. ………….

Při dodávkách stavebních, montážních nebo řemeslných činností, zařízení, součástí, dílů atd. je dodavatel povinen
doložit prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších změn a doplňků, jakož i předpisů souvisejících, a to ke každému dodanému předmětu zvlášť. Toto
prohlášení o shodě se považuje za závazný doklad. Dále je dodavatel dle požadavků objednatele povinen doložit
k dodanému výrobku další příslušné atesty dle ČSN, příp. jinou vyžádanou dokumentaci.
V případě provádění stavebních prací a služeb se dodavatel zavazuje:
-

-

-

-

-

dodržovat právní předpisy upravující ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a ekologickou prevenci
všemi osobami, zdržujícími se s jeho vědomím na místě provádění díla objednatele,
postupovat při provádění díla tak, aby v důsledku jeho činnosti nedošlo k poškození životního prostředí (zejména
ke kontaminaci půdy, vody a k poškození vegetačních prvků),
na místě výkonu práce třídit odpady, zvláště nebezpečné, identifikovat je a následně veškeré odpady a obaly,
které mu vzniknou při provádění díla, odstranit na vlastní náklady, a to v souladu s platnou legislativou.
V případě odstranění odpadů svépomocí objednateli nejpozději do termínu předání díla předloží doklady o
odstranění odpadů (kopie vážních listů a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu). Po dohodě může
toto provést objednatel za úplatu. Pro shromáždění kapalných odpadů zajistí uzavíratelné nepropustné nádoby,
umožnit objednateli provést kontrolu strojů a mechanizmů, používaných kapalin a olejů,
při nakládání s chemickými a nebezpečnými látkami postupovat v souladu s pokyny pro nakládání s těmito
látkami a informacemi v bezpečnostních listech,
informovat objednatele neprodleně o úniku závadných látek do životního prostředí a o provedených opatřeních a
ohlášení úniku,
nepoužívat montážní mechanismy a zařízení s možností úniku ropných provozních náplní nebo jiných
nebezpečných látek. Všechny mechanizmy smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou, zajistit
dostupnost absorpční soupravy na staveništi pro případ potřeby likvidace havárie,
zajistit péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), hygieny práce (HP), požární ochrany (PO) a
ochranu životního a pracovního prostředí (ŽP) a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných
právních a ostatních předpisů a technických norem,
zajistit plnění povinností vyplývajících z platné legislativy v oblasti BOZP, HP, PO a ŽP při činnosti svých
zaměstnanců a subdodavatelů na staveništi objednatele a plně za ně odpovídá,
písemně předat objednateli dokument o identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik plynoucích z provádění
sjednaných prací či plynoucích z jeho činnosti,
vybavit na své náklady své zaměstnance požadovanými a předepsanými OOPP a zajistit jejich používání,
zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců se staveništěm a zásadami bezpečného chování na daném
pracovišti a prokazatelné seznámení s možnými riziky ohrožení jejich života a zdraví,
zajistit splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
neprodleně nahlásit každý pracovní úraz svého zaměstnance, k němuž dojde na stavbě, zástupci objednatele a
seznámit ho s výsledky šetření PÚ,
při prováděných prací používat stroje a zařízení, které jsou v dobrém technickém stavu,
dodržovat zásady vedení stavebního deníku nebo zjednodušeného záznamu o stavbě dle přílohy č. 5 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb.,
v případě, že při provádění prací je používán majetek zákazníka nebo jiné společnosti, nebo se na stavbě nachází,
nakládat s ním tak, aby nedocházelo k jeho poškození nebo krádeži, zajišťovat materiál v majetku zákazníka
nebo objednatele proti odcizení a poškození,
po skončení prací, před opuštěním pracoviště dbát na zabezpečení stavby a uložení veškerého majetku tak, aby
nedocházelo k jeho poškození nebo k jeho krádeži.

Dne: ……………………..

Objednatel: ……………………………

Dodavatel: …...……..……………….

