Seznam požadavků pro externí dodavatele
Společnost Brněnské komunikace a.s. jakožto veřejný zadavatel má zavedený systém
environmentálního managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001.
V souladu s vyhlášenou politikou veřejného zadavatele se proto dodavatel zavazuje
respektovat následující požadavky:
1.

Dodavatel je povinen seznámit se s politikou Integrovaného systému řízení společnosti
Brněnské komunikace a.s., která je umístěná na webových stránkách zadavatele
(www.bkom.cz).

2.

Dodavatel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování platných
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků
vyspecifikovaných ve stavebním povolení, zadávací dokumentaci, případně v jiném
povolení či ve smlouvě o dílo.

3.

Mechanismy, stavební technika, zařízení, nářadí a dopravní prostředky dodavatele musí
být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se ochrany ŽP (emisní
limity, úkapy provozních kapalin, prašnost, hluk apod.), tzn. dopravní prostředky,
stavební technika a mechanismy v případech, kdy nejsou odstaveny
na vodohospodářsky zabezpečených plochách, musí být, tam kde je to technicky možné,
zabezpečeny proti možným úkapům či únikům provozních kapalin záchytnými vanami
nebo absorpčními textiliemi. Dopravní a stavební mechanismy musí být udržovány
v dobrém technickém stavu, o čemž musí být vedeny záznamy, které musejí být
na vyžádání předloženy odpovědnému zástupci společnosti Brněnské komunikace a.s.

4.

Dodavatel prací je zároveň i původcem odpadů, které vzniknou při plnění zakázky,
a proto musí dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Především musí postupovat v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, podle níž
je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak
v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně
energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

5.

Dodavatel nebude používat žádné chemické látky a směsi mimo těch, jejichž používání
je odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným
způsobem. Ke každé nebezpečné chemické látce nebo směsi musí mít dodavatel
příslušný bezpečnostní list. Veškeré používané obaly chemických látek a směsí musí být
řádně označeny dle požadavků platné legislativy.

6.

Dodavatel je povinen nakládat s vodami (v případech kdy je takové povolení vyžadováno
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, tj. při odběru podzemních
či povrchových vod nebo při vypuštění odpadních vod do vod povrchových) v souladu
s povolením k nakládání s vodami, dále musí mít dodavatel (v případě nakládání
se závadnými látkami ve větším množství) zpracovaný a příslušným úřadem ochrany vod
schválený havarijní plán se kterým musí být prokazatelně seznámení všichni
zaměstnanci dodavatele, dodavatel rovněž odpovídá za zajištění dostatečného množství
sanačních prostředků pro případ úniků či úkapů závadných látek, v případě, že
se předmět dodávky (např. stavba) nachází v záplavovém území, je nutné, aby dodavatel
dodržoval protipovodňový plán.

7.

Dodávané produkty musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se ochrany ŽP
a musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít ke znečištění
nebo úniku (vysypání, emise prachových částic, únik do vod apod.).

8.

Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit ŽP, je nezbytné požádat o souhlas
odpovědného zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s.

9.

Zjištěné negativní environmentální dopady ihned ohlásit odpovědnému zástupci
společnosti Brněnské komunikace a.s.

10.

Dodavatel je povinen umožnit odpovědnému zástupci společnosti Brněnské komunikace
a.s. kontrolu dodržování platné legislativy, dále je povinen povolit tomuto zástupci audit
vlastní prohlídkou, cílem auditu bude zjišťování naplňování shody se závaznými
povinnostmi v oblasti ochrany životního prostředí a určení případných nápravných
opatření, audit bude oznámen dodavateli předem.

11.

Dodavatel má povinnost v případě zjištění nedostatků a neplnění povinností v oblasti
ochrany životního prostředí učinit okamžitá nápravná opatření a o těchto opatřeních
okamžitě informovat odpovědného zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s.
V případech, že tato opatření neučiní dodavatel, provede je společnost Brněnské
komunikace a.s. na náklady dodavatele.

