RÁMCOVÁ DOHODA O KOORDINACI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY BĚHEM DODAVATELSKÝCH PRACÍ
Dle požadavků zákona č. 262/2006, §101, odst.3),4), § 103, odst.1 f), g) a dalších souvisejících předpisů
Z důvodů provádění objednaných prací, které bude subdodavatel provádět na pracovním území objednatele, se
obě strany dohodly na dále uvedených podmínkách koordinace bezpečnosti práce a podmínkách, které musí být
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany splněny.

Objednatel:

Dalibor Horák s.r.o. Havlíčkova 441, 664 34 Kuřim, IČO: 292 06 677

Subdodavatel : .......................................................................................................................
A.
Povinnosti a práva objednatele
1) Seznámit pracovníka s riziky, které souvisí s podmínkami BOZP a PO příslušné stavby a zajistit příslušná školení.
2) Zajistit případné zaškolení do obsluhy zařízení stavby, které bude pracovník používat a seznámit jej s technologickými
postupy daných prácí.
3) Zajistit speciální ochranné prostředky pro danou práci (např. kolektivní zajištění práce ve výšce a nad volnou hloubkou)
4) Seznámit pracovníka se způsobem a místem pro poskytnutí první pomoci a způsobem evidence úrazů.
5) Označit svá pracoviště a společné prostory příslušnými bezpečnostními a výstražnými značkami.
6) Kontrolovat dodržování povinností na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
při činnosti pracovníka na pracovním území odběratele. Za porušování předpisů a nařízení udělovat finanční sankce dle
sankčního řádu.
7) Zajistit, aby svěřené specielní technické prostředky byly v požadovaném technickém stavu.
8) Seznámit pracovníka včas se všemi změnami v průběhu stavby, které mají rozhodný vliv na další zajištění koordinace
BOZP a požární ochranu.
9) Zajistit pracovníkovi v místě práce přístup k odpovídajícímu hygienickému zázemí.
10) Zajistit pracovníkovi prostor v dosahu pracoviště pro provedení bezpečnostní přestávky.
B. Povinnosti a práva subdodavatele
1) Zajistit, aby činnosti a práce byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni před riziky také ostatní
zaměstnanci a jiní subdodavatelé. Případný vzniklý havarijní stav neprodleně hlásit příslušnému vedoucímu pracovníkovi
objednatele a vedení stavby a učinit nezbytná možná opatření ke snížení následků včetně poskytnutí první pomoci.
2) Zdržet se jakýchkoliv jednání, která by rušila, nebo mohla ohrozit výkon ostatních pracovních procesů v objektu.
3) Informovat odběratele a vedení stavby o změnách v postupech a technologiích, které používá, které jsou rozhodné pro
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a má právo být sám o těchto změnách obdobně informován.
4) Plnit povinnosti obsažené v bezpečnostních směrnicích a nařízeních stavby, se kterými byl seznámen.
Dodržovat závěry z hodnocení rizik, bezpečnostních pokynů vedoucích pracovníků odběratele, bezpečnostního
technika, koordinátora BOZP na stavbě, nebo vedoucího stavby. Dodržovat pokyny dané bezpečnostními značkami.
5) Nosit příslušné osobní ochranné prostředky, které požaduje odběratel nebo vedení staveniště. Nepracovat pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek.
6) Mít platné školení o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a lékařské osvědčení pro prováděný
druh prací.
7) Zajistit, aby pracoviště, kde vykonává objednanou pracovní činnost bylo označeno příslušnými bezpečnostními a
výstražnými značkami, které jsou pro danou činnost potřebné.
8) Udržovat volné vyznačené únikové cesty a východy. Zdržet se činností, které by mohly ohrozit bezpečnost ostatních
osob na stavbě, nebo způsobit požár. Nevstupovat bezdůvodně do jiné části stavby. Případné svářečské práce, nebo
jiné práce s otevřeným ohněm, práce s nátěrovými hmotami a použití spalovacích motorů provádět pouze na základě
posouzení nebo povolení odpovědné osoby odběratele nebo vedení stavby.
9) Provádět práce pouze v rozsahu své odborné a zdravotní způsobilosti a technologických postupů. Provozovat vlastní
technické prostředky v souladu s návody výrobců a příslušnými ČSN. Dodržovat podmínky sběru a třídění odpadů.
10) Povinnost zúčastňovat se požadovaných školení pořádaných odběratelem, nebo vedením stavby v souvislosti se stavbou.
Objednatel se zavazuje vytvořit dodavateli podmínky pro bezpečný výkon pracovní činnosti v rámci tohoto ujednání.
Subdodavatel svým podpisem stvrzuje odpovědnost za porušování předpisů a pokynů v oblasti BOZP a PO na pracovním
území objednatele a je si vědom možnosti udělení smluvní finanční sankce dle sankčního řádu firmy Dalibor Horák s.r.o.
DOHODA JE PLATNÁ JEDEN ROK OD DATA PODPISU
V ........................................................ dne: ………………............

…………………………….......
za subdodavatele

…….………………………..........
odpovědná osoba za objednatele

