Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. určené
pre externého poskytovateľa služieb zimnej údržby

Externý poskytovateľ služieb (ďalej len „dodávateľ“) prehlasuje, že pri výkone svojej činnosti
spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiadavky enviromentu
a požiadavky kvality, ktoré sú definované nasledovnými normami:
-

ISO 9001,
ISO 14001,
OHSAS 18001 (resp. ISO 45 000).

Externý poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby s vynaložením odbornej starostlivosti
a v kvalite garantovanej v zmysle uvedených certifikátov.
Externý poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledovné podmienky:
1. Procesy/produkty/služby, ktoré dodávateľ poskytuje
Predmetom Všeobecných obchodných podmienok je záväzok dodávateľa vykonávať zimnú
údržbu v mestských a prímestských komunikáciách v meste Považská Bystrica
a v integrovaných obciach objednávateľa (Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová,
Podvažie, Praznov, Podmanín, Považská Teplá, Zemiansky Kvášov, Horný a Dolný Moštenec,
Milochov). Predmet Všeobecných obchodných podmienok plní dodávateľ prostredníctvom
vhodného strojového a technického zabezpečenia, ktoré je definované v Zmluve na
zabezpečenie zimnej údržby v sezóne ....................., v bode č. II Predmet zmluvy.
Pod pojmom zimná údržba sa rozumie súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa
zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť spevnených plôch v zimnom období, t. j. odstraňovanie
závad v zjazdnosti a schodnosti spevnených plôch spôsobených zimnými poveternostnými
a klimatickými podmienkami.
2. Uvoľňovanie procesov/produktov/služieb
Dodávateľ nastupuje na výkon práce na základe telefonického vyzvania zo strany
zodpovedného dispečera ZÚ.
3. Kompetentnosť
Dodávateľ prehlasuje, že zariadenia, ktorými zabezpečuje zimnú údržbu spĺňajú požiadavky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiadavky enviromentu, požiadavky kvality a sú
vybavené havarijnou sadou.
4. Vzťahy dodávateľa s organizáciou
Vzťah dodávateľa procesov/produktov/služieb a spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s. r.
o. je riadený prostredníctvom Zmluvy na zabezpečenie zimnej údržby v sezóne ......................

5. Riadenie a monitorovanie výkonnosti dodávateľa
Za riadenie a monitorovanie výkonnosti zo strany spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.
r. o. zodpovedná dispečer ZÚ, ktorý telefonicky zadá prácu dodávateľovi. Dodávateľ sa
následne zaväzuje, že zabezpečí:
a) v čase od 7,00 do 15,30 hod. v pracovných dňoch nástup pracovníkov na výkon činnosti
na základe telefonického vyzvania dispečera ZÚ do 30 min. od výzvy
b) v čase od 15,30 do 7,00 hod. v pracovných dňoch a počas dní pracovného pokoja (24
hod.) nástup pracovníkov na výkon činnosti na základe telefonického vyzvania
dispečerom ZÚ do 30 min. od výzvy
c) aby sa pracovníci vykonávajúci práce ZÚ v priebehu výkonu každé 2-3 hodiny a po
ukončení výkonu hlásili dispečerovi. Pokiaľ dispečer nezaradí na ďalšie práce
pracovníkov dodávateľa, ktorí mu nahlásili ukončenie výkonu, sú títo povinní ukončiť
výkon a predložiť dispečerovi, alebo poverenému pracovníkovi objednávateľa na
schválenie riadne vyplnené výkazy o výkonoch ZÚ
d) dodávateľ služieb počas výkonu služby je povinný nahlásiť dispečerovi informácie
o dopravných nehodách, prípadne iných kalamitných udalostiach.
6. Verifikácia a validácia
Kontrolu výkonu ZU vykoná zodpovedný pracovník objednávateľa okamžite po skončení
vykonávania činnosti dodávateľa a potvrdí ho svojim podpisom vo výkaze o výkonoch zimnej
údržby, ktorý mu predloží pracovník dodávateľa. Zodpovedným pracovníkom schválený výkaz
o výkonoch zimnej údržby slúži ako podklad pre fakturáciu.
7. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú priamo naviazané na Zmluvu na zabezpečenie zimnej
údržby v sezóne ................., a teda sú platné po dobu určitú, ktorá je stanovená v zmluve,
v bode VIII. Záverečné ustanovanie.

V Považskej Bystrici, dňa .........................................

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

......................................................

......................................................

MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
Ing. Róbert Bušfy, PhD. - konateľ

