SMLOUVA
o poskytování služeb v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany
OBJEDNAVATEL: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
příspěvková organizace města Liberec
adresa ředitelství: Údolní 2, Liberec 1
460 01, tel/fax: 048 51140 70
IČO: 651 00 654
Zastoupený: Bedřiškou Klíchovou, ředitelkou organizace
ZHOTOVITEL:

Marcela Jílková
služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
460 01 Liberec 5, Skalní 494/3
IČO 13342185, DIČ - neplátce DPH
bank. spojení: ČSOB Liberec a.s, č.ú. 805861043/0300

I.

1. Zhotovitel se zavazuje v provozech objednatele zajišťovat služby v oboru bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a požární ochrany (dále PO). Zejména bude zajišťovat
činnosti uvedené v části II. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro výkon jeho činnosti potřebnou součinnost,
spočívající zejména v:
a) zajištění vstupu do všech svých objektů, na všechna svá pracoviště a do všech
provozovaných prostor,
b) poskytnutí dokumentace a informací potřebných pro výkon sjednané činnosti,
c) neodkladném ohlášení zhotoviteli vzniku všech pracovních úrazů s pracovní
neschopností, provozních havárií, požárů a jiných mimořádných událostí v oblasti BOZP
a PO,
d) projednávání otázek zajištění BOZP a PO s zhotovitelem,
e) zajištění účasti zaměstnanců na školeních BOZP a PO.
3. Objednatel se zavazuje odstraňovat závady a nedostatky v oblasti BOZP a PO, které
zhotovitel při výkonu své činnosti zjistil a objednatele o nich informoval.

II.
1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat služby v oboru požární ochrany; zejména bude:
a) organizovat a kontrolovat plnění povinností vyplývajících z předpisů o PO,
b) po odborné stránce řídit činnost osob pověřených plněním úkolů na úseku PO,
c) provádět komplexní prohlídku stavu požární ochrany 1 x ročně,
d) provádět kontrolu dokumentace PO 1 x ročně,
e) provádět preventivní prohlídky PO na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím 1
x za 3 měsíce,
f) vypracovat a vést v aktuálním stavu dokumentaci PO objednatele,
(směrnice PO, směrnice pro činnost požárních preventivních hlídek, tématické plány a
časové rozvrhy školení o PO, požární poplachové směrnice, požární řády, přehled
rozmístění přenosných hasicích přístrojů a pož. vodovodů, doklady o jejich revizích
apod.)
g) provádět školení o PO vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu členů požárních
preventivních hlídek,
h) zajistit revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů,
i)

účastnit se kontrol PO státními orgány,

j)

vyšetřovat požár.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci; zejména bude:
a) organizovat a kontrolovat plnění povinností vyplývajících z předpisů o BOZP a z
hygienických předpisů ve vztahu k zaměstnancům,
b) po odborné a metodické stránce řídit činnost osob pověřených plněním úkolů na úseku
BOZP,
c) provádět prověrky BOZP 1 x ročně,
d) vypracovat a vést v aktuálním stavu dokumentaci BOZP objednatele,
(směrnice k zajištění BOZP, směrnice pro poskytování OOPP, hodnocení rizik a návrh
opatření, tématické plány a časové rozvrhy školení BOZP, přehled požadavků na
odbornou způsobilost obsluh VTZ, řidičů a lhůtník odborných školení, přehled
požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnanců a lhůtník lékařských preventivních
prohlídek a očkování),
e) provádět školení BOZP vedoucích zaměstnanců,
f) vést evidenci a registraci pracovních úrazů, navrhovat opatření k zamezení opakování
stejných prac. úrazů a navrhovat rozsah odškodnění prac. úrazů.
g) účastnit se vyšetřování těžkých, smrtelných a hromadných pracovních úrazů,
h) zajistit odborná školení - např. obsluha tlakových nádob, řidiči apod.
i) účastnit se kontrol BOZP státními a odborovými orgány.

III.
1. Objednatel bude hradit zhotoviteli za poskytnutou činnost paušální částku 2.500.- Kč
měsíčně. Tato částka bude zhotovitelem fakturována vždy k 20. dni běžného kalendářního
měsíce se splatností do 5. dne následujícího měsíce.
2. Náklady na práce a služby související se zajištěním BOZP a PO zadané se souhlasem
objednatele jiným zhotovitelům bude objednatel hradit přímo těmto zhotovitelům.
3. Náklady nad rámec této smlouvy projedná zhotovitel s objednatelem před jejich vznikem a
současně dohodnou způsob jejich placení.

IV.
1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1. 10. 2001 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi.
Důvod nemusí být ve výpovědi udán.

V Liberci dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Dodatek č. 2
Smlouvy o poskytování služeb v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany ze dne 1.10. 2001
OBJEDNATEL:

Centrum zdravotní a sociální péče p.o. Liberec
460 06 Liberec 6, Krejčího 1172
IČO 65100654
zastoupený:

ZHOTOVITEL:

Mgr. Lenkou Škodovou, ředitelkou

Marcela Jílková
služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
460 01 Liberec 5, Skalní 494/3
IČO 13342185, DIČ - neplátce DPH
bank. spojení: ČSOB Liberec a.s, č.ú. 805861043/0300

na základě dohody smluvních stran se čl. III shora uvedené smlouvy mění - nové znění:

III.
1.

2.
3.
4.

Objednatel bude hradit zhotoviteli za poskytnutou činnost paušální částku 3.500,- Kč měsíčně. Tato částka
bude zhotovitelem fakturována vždy k 20. dni běžného kalendářního měsíce se splatností do 5. dne
následujícího měsíce.
Náklady na práce a služby související se zajištěním BOZP a PO zadané se souhlasem objednatele jiným
zhotovitelům bude objednatel hradit přímo těmto zhotovitelům.
Náklady nad rámec této smlouvy projedná zhotovitel s objednatelem před jejich vznikem a současně
dohodnou způsob jejich placení.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy/ dodatku v souladu
s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů."

Dodatek č. 2 je platný od 1.1.2015

V ostatních ustanoveních zůstává původní smlouva v platnosti bez změn.

V Liberci dne: 30.12.2014

Zhotovitel:

Objednavatel:

