DIELO
65 Obchodného
,mluva o zabezpei
ej ochrany

Objednávateľ:

Zhotovíte!’.

lutorizovanél

Základná umeleck]
M.R. Štefánika 16
017 01 Považská B!
v zastúpení p. Peter’
IČO: 35 996 064
DIČ:2020963868

ía Kozáková - Jí
)edovec 1847/365
|017 01 Považská Eh
IČO: 36 937 151
)IČ: 10200689i
Bystrica
671507

REDMET ZMLUVY
- zabezpečenie funkcie autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov
Predmetom zmluvy je:

- prevádzať dozor nad stavom BOZP
- viesť a kontrolovať predpísanú dokumentáciu BOZP
- prevádzať pravidelné školenia
- dodávať predpísané tabuľky a značky za úhradu
- poradenská činnosť pri spracovaní prev.bezp. predpisov
- vypracovať minimálne bezpečnostné požiadavky pre
pracoviská
- zabezpečiť kontrolu regálov a rebríkov
- odstraňovať závady z previerok orgánov IP
- prešetrovať pracovné úrazy
-zastupovať organizáciu pri kontrolách Inšpektorátu práce

- zabezpečenie funkcie technika PO v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 z. z. v znení vyhlášky MV
č. 121/2002 z.z. v znení neskorších predpisov.
Predmetom zmluvy je
knihe 1 x za 3 mesiace

- prevádzať preventívne protipožiarne prehliadky so zápisom v požiarnej
- viesť a kontrolovať predpísanú dokumentáciu PO
- prevádzať pravidelné školenia o PO (preškolenie vedúcich zamestnancov
a nových zamestnancov)
- aktualizovať dokumentáciu v zmysle platných predpisov
- nácvik cvičného požiarneho poplachu
- kontroly požiarnych uzáverov, hasiacich prístrojov, hydrantov,
nálepky, tabuľky, príp. iný materiál zabezpečí fí Kozák za úhradu
- určovať miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že služba ABl
bude mať vlastnosti podľa platných pr
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že služba vo
a počas z á ru č n g ^ ^ ^ bude mať vlastni
predpisov.

^vykonaná podľa podmienok zmluvy
121/2002 z. z. v znení neskorších

NE PODM
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ustanoví

3m nasT
príslušným ustaneš

iluve
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B 3> dňom nasledujúceho íl
rana môže
ílendámym
mesačnej lehote, ktorá
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VII. OSOBITNÉ PODMIENKY
Zmluva sa uzatvára na dobu : od 1.12.2017 do neurčitá . Splatnosť faktúr za výkon uvedených činností je 14
dní.

V Považskej Bystrici 30.11.2017

Objednávateľ:

m

