BOZP Zmluvné pokuty
Za nedodržanie povinností obchodným partnerom/Dodávateľom/Zhotoviteľom v oblasti BOZP, požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z dokumentu „Pravidlá BOZP, II.IS-TD-31 Vstup OMV, NMV a osôb do areálu spol. EG LPD “,
platnej právnej úpravy a iných interných predpisov platných v areáli spoločnosti patriacej do skupiny ENVIEN GROUP v Leopoldove (ďalej ako „spoločnosť EG“) má spoločnosť EG oprávnenie vyúčtovať obchodnému partnerovi/Dodávateľovi/Zhotoviteľovi
nasledovné zmluvné pokuty:
- Obchodný partner/Dodávateľ/Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie Pravidiel BOZP pracovníkmi obchodného partnera/Dodávateľa/Zhotoviteľa (aj jeho prípadného subdodávateľa). Obchodný partner/Dodávateľ/Zhotoviteľ zodpovedá za
bezpečnosť a

ochranu zdravia vlastných pracovníkov (aj svojho prípadného subdodávateľa), za ich vybavenie predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a za ich preukázateľné oboznamovanie v zmysle predpisov BOZP, OoP a OŽP.

Na základe kontrolou zistených nedostatkov spoločnosť EG zváži druh uplatňovanej sankcie podľa vyššie uvedených skutkových stavov. Spoločnosť EG pri stanovení pokuty zohľadní:
a) závažnosť porušenia,
b) či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
c) mieru ohrozenia životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila, stav spôsobila.
- Spoločnosť EG najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porušenia.
- Spoločnosť EG vo vyššie uvedenej lehote zašle obchodnému partnerovi/Dodávateľovi/Zhotoviteľovi list o vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené porušenia, ktorého prílohou bude aj záznam o vykonanej kontrole alebo fotodokumentácia
zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty.
- V prípade, ak spoločnosť EG počas plnenia zmluvy/čiastkovej zmluvy (tzv. objednávky) zistí porušenie povinností obchodným partnerom/Dodávateľom/Zhotoviteľom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku,
spoločnosť EG je oprávnená vyúčtovať pokutu za rovnaké porušenie aj opakovane.
- Obzvlášť závažné porušenie Pravidiel BOZP zo strany obchodného partnera/Dodávateľa/Zhotoviteľa má naviac (popri zmluvnej pokute) za následok trvalý zákaz osoby, ktorá ho spôsobila, vykonávať akékoľvek práce pre spoločnosť EG. Za obzvlášť závažné
porušenie predpisov BOZP, OpP, OŽP, PZPH, OH sa považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť značnú škodu. Značnou škodou je škoda presahujúca sumu 26 600,- €.
číslo
1.
-

Predmet kontroly, zistenia
Dokumentácia, pracovné povolenia
Dodávateľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Dodávateľa preukázateľne zúčastnil vstupného školenia ( v súlade s internými smernicami).
Dodávateľ nemá Plán BOZP, alebo tento Plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom BOZP Objednávateľa. Dodávateľ nemá vyracovaný bezpečný pracovný postup.
Dodávateľ nedisponuje platným písomným povolením na prácu vydaným vedúcim pracoviska pre danú pracovnú činnosť alebo neodovzdal písomné povolenie po ukončení prác vedúcemu pracoviska.

(netto)
100 €

-

Dodávateľom nie sú splnené podmienky určené v písomnom povolení na prácu / alebo nie sú splnené požiadavky určené v stanovených podmienkach na prácu, prípadne nie je dodržaný bezpečný pracovný postup.

-

Pracovníci Dodávateľa nedisponujú platným lekárskym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť, prípadne prehlásením konateĺa spoločnosti o lekárskej spôsobilosti

2.
3.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dodávateľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdržiavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu
VTZ, strojov, zváračský preukaz a pod.).
Dodávateľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na
používané nástroje, stroje, zariadenia.
Nevykonanie testovania atmosféry na prítomnosť plynov vždy, keď je to potrebné.
Pracovný poriadok na mieste výkonu práce/pracovisku
50 €
Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci, zapríčinený činnosťou Dodávateľa.
Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku sú blokované z viny Dodávateľa.
Podlaha na pracovisku je vlhká, mastná, znećstená z viny Dodávateľa /hrozí pošmyknutie/ chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.
Uskladnenie materiálov na pracovisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta. Rozmiestnenie a umiestnenie skladovaných materiálov nezodpovedá spôsobu skladovania (napr. sypký materiál, stohovanie a pod.) Po
celý čas skladovania nie je zabezpečená stabilita skladovaného materiálu.
Na pracovisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.
Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru
pri búracích prácach, a pod.).
Chýbajú označenia slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku alebo sa nezdržuje na mieste.
Vedúci prác za dodávateĺa nezapisal / neaktualizoval informaćnú tabuľu pri vstupe do prevádky
Nezabezpečenie vyčistenia priestorov, na ktorých Dodávateľ vykonával práce pri ich odovzdávaní zodpovednému pracovníkovi objednávateľa.
Chemická bezpečnosť
100 €
Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.
Dodávateľ nemá kartu bezpečnostných údajov nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBU preukázateľné oboznámený.
Vnášanie nebezpečnej chemickej látky na pracovisko bez vedomia zástupcu organizácie.
Rebríky
50 €
Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).
Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé.
Päty rebríka nie sú stabilné.
Diely viacdielnych rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vysunutia.
Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.
Oporný rebrík pri výstupe na plošinu neprevyšuje miesto dorazu min. o 1.1 m alebo v mieste opory nie je pevné držadlo alebo úchyt.
Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.
Pojazdné rebríky nie sú zabrzdené.
Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.
Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,6 m.
Tlakové fľaše, nádoby
50 €
Nesprávne uskladnenie tlakových nádob , nesprávne zabezpečenie proti prevrhnutiu a posunutiu (nie sú vo zvislej polohe, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).
Na tlakových nádobách nie je označený obsah fľaše.
Na nepoužívaných tlakových nádobách nie je umiestnený ochranný kryt.
V bezprostrednej blízkosti tlakových nádob sú uskladnené horľavé materiály.
Pracovná plocha
50 €
Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené otvory/jamy.
Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zakopnutie z viny Dodávateľa.
Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.
Vstup neoprávnenej osoby do zabezpečeného priestoru.
Neprispôsobenie plochy pracoviska poveternostným podmienkam (zľadovatené pracovisko, šmykľavé,.......).
Nevhodný vstup/výstup na pracovisko.
Práce vo výškach
100 €
Chýba dvojtyčové zábradlie alebo okopová lišta na pracovných plošinách, lešeniach.
Chýba karta lešenia, respektíve sa používa neodovzdané lešenie.
Revízia/Kontrola lešenia nebola vykonaná v stanovenej lehote.
Koncové zábradlie nie je upevnené.
Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.
Voľná, nezhutnená pôda pod lešením, prípadne chýbajúca podložka.
Svojvoľná úprava lešenia (odstránenie zábradlia, podlážok,...) bez odbornej spôsobilosti na danú činnosť.
Nie je vyvesená nosnosť a Dodávateľ lešenia, resp. je nesprávne vyplnená tabuľka lešenia.
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.
Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez použitia kolektívnej alebo individuálnej ochrany proti pádu z výšky / do hĺbky.
Použitie nevhodnej kombinácie prostriedkov osobného zaistenia pri práci vo výške / nad voľnou hĺbkou (celotelový bezpečnostný postroj, tlmič pádu, samonavíjacia kladka, skracovač lana, ...)
Použitie nevhodného kotviaceho bodu na ukotvenie zamestnanca pri práci vo výške / nad voľnou hĺbkou (zábradlie, odkvap, elektrické vedenie, energetické rozvody, vozidlo...).
Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).
Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou použitím horolezeckej techniky bez odbornej spôsobilosti pracovníka.
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
50 €
Ochranné okuliare / ochranný štít sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.
Pracovník nepoužíva ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5
rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.
Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.
Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.
Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.
Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.
Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka : antistatický a/alebo nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE” označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho
ochrannú schopnosť.
Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.
Používanie nevhodných, poškodených alebo znečistených OOPP.
Pracovník nemá k dispozícii (alebo má vypnutý, nefunkčný, vybitý,...) osobný detektor - na pracovisku, kde je osobný detektor vyžadovaný
Zemné / výkopové práce
100 €
Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).
Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom, pažením, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v Pláne BOZP je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).
Na zabezpečenie stien výkopu sú použité nevhodné prostriedky.
Nevhodným spôsobom zabezpečený výkop. (napr. použitie bezpečnostnej pásky na hrane výkopu).
Presun materiálu, žeriavnícke práce
100 €

13.
15.
-

Pod zaveseným bremenom sa zdržiava / pracuje osoba.
Oblasť zdvihu nie je ohraničená, ani inak zabezpečená (napr. hliadkou).
Nie je dokázateľná, dokumentovaná revízia spojovacích, strojových prvkov a/alebo viazacích prostriedkov, dokumentácia nie je k dispozícii.
Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).
Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.
Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).
Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.
Chýbajúca/neplatná revízia, prehliadka, skúška stroja, zariadenia.
V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).
Elektrické zariadenia, elektrické prístroje
Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).
Rozvodové skrinky nie sú uzemnené alebo zabezpečené proti manipulácii neoprávnených osôb.
Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadka elektrického zariadenia proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.
Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni podlahy.
Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch alebo nie sú dostatočne viditeľne označené.
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.
Ochrana životného prostredia
Znečistenie terénu rozliatím ropných, chemických látok prípadne iných znečisťujúcich látok, únik kvapalín záchytných zariadení na to určených, spôsobené zavinením Dodávateľa.
Nepovolené vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie, alebo vypúšťanie v rozpore s povolením vydaným zástupcom prevádzky.

50 €

300 €

16.
17.
18.
-

Dodávateľ nakladá s odpadmi bez oprávnenia (nemá platný súhlas na nakladanie s NO, súhlas na prepravu NO, odovzdal odpad neoprávnenej osobe a pod.).
Dodávateľ netriedi a nezhromažďuje odpady podľa jednotlivých druhov pri ich vzniku (v mieste výkonu prác).
Nepredloženie dokladov o nakladaní s odpadmi (evidenčné listy odpadov, Protokolov o odovzdaní ostatného odpadu, vážnych lístkov) objednávateľovi v stanovenom termíne.
Zhromažďovanie, vyskladňovanie alebo vysypávanie odpadov, vrátane výkopovej zeminy, na inom mieste ako bolo určené povereným pracovníkom prevádzky.
Alkohol fajčenie a iné
Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok pozitívneho testu ODS bol do 0,14 mg/l, omamných a psychotropných látok v organizme testovanej osoby alebo ich vnášanie do areálu spoločnosti.
Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok pozitívneho testu ODS bol nad 0,14 mg/l alebo testovaná osoba sa odmietla podrobiť ODS, resp. krvnému testu na zistenie požitia alkoholu, resp. sa pozitívny test do
0,14 mg/l u testovanej osoby zopakoval druhýkrát v priebehu posledných 6 mesiacov.
Závažná priemyselná havária, hrubé alebo opakované porušenie zásad BOZP (interných smerníc a predpisov) .
Fajčenie mimo vyznačeného miesta
Dopravné predpisy
Jazda na nemotorovom vozidle v zimnom období a počas nepriaznivého počasia (zasnežená, klzká, namrznutá vozovka).
Neuzemnenie vozidla počas nakládky alebo vykládky materiálu.
Porušenie pravidiel cestnej premávky.
Bezpečnostné symboly
Odstránenie alebo poškodenie bezpečnostného označenia, vyraďovanie z činnosti bezpečnostných zariadení/prvkov bez oprávnenia.

zákaz
vstupu +
300 €
600 €
300 €
500 €
50 €

50 €

