Rámcová zmluva č. 2014/2017

o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a
ochrany životného prostredia uzatvorená v zmysle § 261, ods. 6 Obchodného zákonníka a
§ 51
Občianskeho zákonníka v súlade s § 6 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s § 4 Zákona NR SR
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, s § 18 a § 19 Zákona NR SR
č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Odberateľ : Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej č. 2, 955 01 Topoľčany
v zastúpení : Mgr. Naňo Mgr.
IČO : 00 89 34 80
DIČ : 2020419665
Bankové spojenie :
IBAN :
BIC/SWIFT :
A
Dodávateľ : HASIL – HD, s.r.o
956 13 Hrušovany č. 133
IČO : 36 55 05 31
DIČ : 2020138813
Bankové spojenie :
IBAN :
BIC/SWIFT :

I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ochrany pred
požiarmi a ochrany životného prostredia pre odberateľa v rozsahu špecifikovanom v čl II bode A tejto zmluvy.

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
A) Dodávateľ :
1.
spolupracuje s ostatnými útvarmi Odberateľa pri :
a) uvádzaní objektov, prevádzok, strojov, zariadení a technológii do skúšobnej a trvalej prevádzky,
b) stanovení požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- v investičnej výstavbe, projektovej a konštrukčnej príprave,
- pri objednávaní strojov a zariadení,
- pri určovaní kvalifikačných požiadaviek pre jednotlivé funkcie,
c) tvorbe pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dokumentácie ochrany pred požiarmi a pri
rozpracovaní bezpečnostných predpisov pre jednotlivé činnosti u Odberateľa,
2.
vykonáva :
a) školenia a overovanie vedomostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi novoprijatých zamestnancov, žiakov, vedúcich a ostatných zamestnancov Odberateľa,
b) kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podáva návrhy opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov,
c/ vyšetrovanie príčin havárií, porúch tech. zariadení, prac. úrazov, priemyselných havárii a chorôb z povolania
a hodnotí návrhy na odstránenie ich príčin,

3.
predkladá vedúcemu zamestnancovi Odberateľa návrhy na zastavenie práce alebo činnosti technických
zariadení, ak nezodpovedajú platným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany
pred požiarmi, ochrany životného prostredia, alebo ak bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie zamestnancov,
4.
vedúcemu zamestnancovi Odberateľa navrhuje uplatnenie sankčných opatrení zamestnancov
Odberateľa, ktorí si neplnia povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
a ochrany životného prostredia,
5.
analyzuje pracovnú úrazovosť a choroby z povolania a spracováva správy o stave bezpečnosti práce,
technických zariadení a ostatných pracovných podmienok u Odberateľa, vrátane návrhu opatrení na zlepšenie
stavu,
6.
spolupracuje s orgánmi štátneho požiarneho dozoru, inšpektorátu práce, ochrany životného prostredia a
orgánu na ochranu zdravia pri ich pôsobení u Odberateľa,
7.
kontroluje stav prevádzkových objektov, pracovného prostredia, strojov a zariadení, dodržiavanie
ustanovených pracovných podmienok podľa ustanovení príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia,

8.

vykonáva evidenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania,

9.
v súčinnosti s Odberateľom vykonáva kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a preventívnych protipožiarnych hliadok a vykonávanie kontrol vedúcimi pracovísk Odberateľa,
10.
kontroluje plnenie opatrení orgánov inšpekcie práce, štátneho požiarneho dozoru, ochrany
prostredia a o opatreniach prijatých Odberateľom a nadriadenými orgánmi,

životného

11.

kontroluje vykonávanie lekárskych prehliadok, zvlášť zamestnancov na rizikových pracoviskách,

12.

v súčinnosti s Odberateľom vypracováva prevádzkové predpisy,

13.

vyjadruje sa k žiadostiam o výnimky z technických noriem,

14.
riadi po odbornej stránke činnosti protipožiarnych hliadok a iných zamestnancov poverených plnením
úloh na úseku ochrany pred požiarmi,
15.

vykonáva školenia a odbornú prípravu zamestnancov a žiakov o ochrane pred požiarmi,

16.
posudzuje, prípadne zabezpečuje posudzovanie požiarneho nebezpečenstva v objektoch Odberateľa
vypracúva správy, rozbory a informácie o stave ochrany pred požiarmi,
17.

poradenstvo, vypracúva a vedie určenú dokumentáciu ochrany pred požiarmi Odberateľa,

18.

je oprávnený vstupovať do všetkých objektov Odberateľa,

19.
je oprávnený kontrolovať všetkých zamestnancov Odberateľa (znalosť predpisov z bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a pred požiarmi, skúška alkoholu a pod.) a príslušnú dokumentáciu,
20.

vypracováva Program odpadového hospodárstva,

21.

vedie evidenciu o množstvách vyprodukovaných odpadov na Evidenčných listoch odpadov,

22.

vypracováva potrebnú dokumentáciu pre nebezpečné odpady,

23.

vypracováva ročné hlásenie o množstvách odpadov,

24.
zabezpečuje výkon služieb, uvedených v čl.II, písm. A vlastnými zamestnancami, majúcimi na tento
výkon odbornú spôsobilosť,
25.
vedie evidenciu a komplexné zabezpečenie činností (v rozsahu zmluvného vzťahu dodávateľov
pre
Odberateľa) - prehliadky a kontroly elekt.zariadení, bleskozvodov, prenosné náradie, odborné prehliadky
plynových zariadení, odborné prehliadky tlakových zariadení, kontroly komínov, kontroly a tlakové skúšky
prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov
a hadicových zariadení, resp. iných odborných
prehliadok, kontrol a pod. v zmysle platnej legislatívy.

B) Odberateľ :
1.
za účelom poskytovania služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi
a ochrany životného prostredia dodá Dodávateľovi v jednom vyhotovení všetky interné predpisy a dokumentáciu,
organizačnú štruktúru Odberateľa,
2.
umožní Dodávateľovi vstup do všetkých priestoroch Odberateľa a výkon činností v rozsahu čl.II. písm.
A tejto zmluvy
3. oznamuje zmeny v organizačnej štruktúre, aktuálny stav zamestnancov a iné podstatné skutočnosti
ovplyvňujúce vykonávanie predmetných služieb,
3.
organizačne zabezpečí plynulý výkon prác uvedených v čl.II, písm.A, ods. 2 tejto zmluvy a to najmä
zabezpečí účasť všetkých zamestnancov Odberateľa na vstupných a periodických školeniach z bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, prípravách protipožiarnych hliadok, spolupracuje
s Dodávateľom pri vypracovaní prevádzkových predpisoch.

III.
Cena
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, na cene za poskytnuté (vykonané)
služby vo výške 160 € / slovom stošesťdesiat/ mesačne bez DPH. V uvedenej cene nie sú zahrnuté náklady na
zrealizované činnosti uvedené v čl. II, bod 25 tejto zmluvy. Ceny za tieto výkony budú odsúhlasené a dohodnuté
dodatkom tejto zmluvy.
Dodávateľ služby je povinný fakturovať dohodnutú sumu do 10-teho dňa nasledujúce mesiaca po
vykonaní služby. Odberateľ je povinný do 30-tich dní odo dňa doručenia faktúru uhradiť.
V prípade omeškania Odberateľa so zaplatením faktúry, je povinný platiť úroky z omeškania vo výške stanovenej
platným osobitným právnym predpisom.
IV.
Záverečné ustanovenia
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia § 9 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a poskytnuté údaje použije len na úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom služieb.
V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je Dodávateľ povinný vrátiť všetky doklady, ktoré obdržal
od
Odberateľa pre plnenie zmluvnej činnosti. O vrátení sa vyhotoví protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.03. 2018,pri dodržaní dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Pri závažnom alebo opätovnom
porušení podmienok tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán okamžite od nej odstúpiť. Zmluvný
vzťah v tom prípade končí posledným dňom v mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie doručené.
Dohodnuté podmienky platia pre rozsah služieb dohodnutých ku dňu podpísania zmluvy.
Zmena ceny nastane v dôsledku inflácie na základe cenových indexov uvádzaných Štatistickým úradom SR.
Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy , prípadne prijíma len písomne po vzájomnej dohode.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je prečítaná, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú.
Zmluva bola vyhotovená v 3 výtlačkoch, z ktorých 1 obdrži Dodávateľ a 2 exempláre Odberateľ.
Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciách
v platnom znení a nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke Odberateľa.

V Topoľčanoch , dňa 31.3.2014

Odberateľ:
.....................................................
riaditeľ

Dodávateľ:
.......................................................................

