MANUÁL

POVINNOSTI DODÁVATELIA PRÁC A SLUŽIEB / ENGIE
1.
•

POVINNOSTI DODÁVATEĽA SLUŽIEB / ENGIE

Zamestnanec ENGIE prípadne útvar zabezpečujúci podpis zmluvy/objednávky s dodávateľom služieb zabezpečí
o
o

•

o
o
o

odovzdá informačný list o dodávateľovi - počet právnických a fyzických osôb (subdodávateľov), (príloha č. 4
dokumentu BP-7),

o
o

odovzdá kontrolný zoznam nebezpečných látok, ktoré bude skladovať a používať (príloha č. 3 dokumentu BP-7),
odovzdá písomný dokument hodnotenia rizík vyplývajúci z charakteru vykonávaných služieb

POVINNOSTI DODÁVATEĽA PRÁC / ENGIE

Zamestnanec ENGIE prípadne útvar zabezpečujúci podpis zmluvy/objednávky s dodávateľom prác zabezpečí
o
o

•

•

preukázateľné oboznámenie všetkých pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať dohodnuté služby s Podmienkami
BOZP a OPP (príloha č. 1 dokumentu BP-7),
odovzdanie rovnopisu prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť prílohy č. 1 dokumentu BP-7, poverenej
osobe ENGIE,
preukázateľné oboznámenie pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov podľa prílohy č. 1 dokumentu
BP-7 a odovzdanie prezenčnej listiny poverenej osobe ENGIE, pred zaradením ďalších pracovníkov na dohodnuté
služby a následne každé 2 roky,

Poverená osoba ENGIE – zamestnanec, ktorý je zodpovedný za realizáciu a zabezpečenie dohodnutých prác alebo služieb
o
Uchováva si prezenčnú listinu o zaškolení dodávateľa a inú dokumentáciu uvedenú vyššie
2.

•

aby zmluva obsahovala odvolávku na príslušnú internetovú stránku ENGIE (www.engie.sk), kde sú Podmienky pre
zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v ENGIE zverejnené. *
aby objednávka obsahovala odvolávku na príslušnú internetovú stránku ENGIE (www.engie.sk), kde sú Podmienky
pre zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v ENGIE zverejnené. *

Zodpovedná osoba dodávateľa - zamestnanec dodávateľa služieb, ktorý je zodpovedný za realizáciu / zabezpečenie
dohodnutých služieb pre ENGIE.
o

•
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aby zmluva obsahovala odvolávku na príslušnú internetovú stránku ENGIE (www.engie.sk), kde sú Podmienky pre
zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v ENGIE zverejnené.*
aby objednávka obsahovala odvolávku na príslušnú internetovú stránku ENGIE (www.engie.sk), kde sú Podmienky
pre zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v ENGIE zverejnené.*

Zodpovedná osoba dodávateľa - zamestnanec dodávateľa prác, ktorý je zodpovedný za realizáciu / zabezpečenie
dohodnutých prác pre ENGIE
o

preukázateľné oboznámenie všetkých pracovníkov, ktorí budú vykonávať dohodnuté práce s Podmienkami BOZP
a OPP (príloha č. 1 dokumentu BP-7),

o

odovzdanie rovnopisu prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť prílohy č. 1 dokumentu BP-7, poverenej
osobe ENGIE,

o

preukázateľné oboznámenie všetkých pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov s pracoviskom, kde budú
vykonávať práce podľa prílohy č. 2 dokumentu BP-7 a odovzdanie prezenčnej listiny poverenej osobe ENGIE,
taktiež oboznámenie pred zaradením ďalších pracovníkov na dohodnuté práce.

o

odovzdá informačný list o dodávateľovi - počet právnických a fyzických osôb (subdodávateľov), (príloha č. 4
dokumentu BP-7),

o

odovzdá kontrolný zoznam nebezpečných látok, ktoré bude skladovať a používať(príloha č. 3 dokumentu BP-7),
a písomný dokument hodnotenia rizík vyplývajúci z charakteru vykonávanej práce

Poverená osoba ENGIE - zamestnanec, ktorý je zodpovedný za realizáciu a zabezpečenie dohodnutých prác Uchová si
prezenčnú listinu o zaškolení zamestnancov dodávateľa (príloha 1 dokumentu BP-7) a ďalšie dokumenty uvedené vyššie
o
o

Vypracoval:

Oboznámi zodpovednú osobu dodávateľa s BOZP na pracovisku (príloha 2 dokumentu BP-7 Odovzdanie
pracoviska)
Vykoná kontrolu pracoviska (príloha 2 dokumentu BP-7)

, a.s.

www.besoft.sk , email: besoft@besoft.sk

VYDANIE:

1

STRANA:
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* Text/odvolávka do objednávok a zmlúv pre dodávateľov prác a služieb:
„Dodávateľ prác a služieb je povinný a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia dokumentácie „Podmienky pre
zabezpečenie BOZP a OPP pre dodávateľov prác a služieb v objektoch a na pracoviskách ENGIE SK“ , ktorá spolu
s Katalógom rizík BOZP je pre dodávateľov prác a služieb prístupná na www.engie.sk ,
v časti https://engie.sk/engie/bozp
Pracovníci dodávateľa prác a služieb a pracovníci jeho subdodávateľa/ov, ktorí neabsolvujú preukázateľné oboznámenie
s týmito Podmienkami BOZP a OPP v ENGIE, nesmú vykonávať dohodnuté práce a služby na pracoviskách,
v priestoroch, na prevádzkach a technológiach ENGIE“

Vypracoval:

, a.s.

www.besoft.sk , email: besoft@besoft.sk

VYDANIE:

1

STRANA:
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