Dodavatel se zavazuje (neprodleně, telefonicky nebo pomocí e-mailu bd@airportostrava.cz) s objednatelem komunikovat a předávat mu v potřebném rozsahu veškeré
nezbytné informace v oblasti QMS (Quality Management System), SMS (Safety Management
System) a CMS (Compliance Management System) zejména o:
−

vzniku mimořádné události a dalších významných událostech, které mohou mít vliv na
bezpečnost v areálu letitě Ostrava-Mošnov, jakož i v jeho okolí,
−
jakékoli změně ve složení odpovědných osob na straně dodavatele; odpovědnými
osobami se přitom rozumí členové statutárních a dozorčích orgánů, jakož i další osoby,
které za dodavatele jednají ve věcech smluvních, technických apod.
−
jakýchkoli okolnostech, které by mohly mít i jen potencionální dopad na poskytované
služby dodavatelem,
−
jakýchkoli plánovaných výstavbách v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava či
vztyčování předmětů a jiných zařízení za účelem eliminace vzniku případné nebezpečné
události v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava i v jeho okolí; k uvedeným činnostem je
dodavatel oprávněn přistoupit pouze na základě předchozího písemného souhlasu
Letiště Ostrava, a.s.,
−
skutečnosti, že dodavateli zaniklo / došlo ke změně oprávnění, resp. certifikát na
základě, kterého je oprávněn poskytovat služby, které jsou předmětem této smlouvy;
dodavatel se objednatele zavazuje informovat rovněž o jakýchkoli změnách v těchto
oprávněních či certifikátech,
−
nesprávně poskytnuté službě, nesprávně provedené činnosti ze strany dodavatele či
neshodném produktu.
Dodavatel se zavazuje:
−
k dodržování pravidel dle Letištní příručky a dalších navazujících dokumentů Letiště
Ostrava, a.s., se kterými byl před podpisem této smlouvy seznámen,
−
vytvořit vlastní SMS systém v souladu se systémem Letiště Ostrava, a.s. nebo k
akceptaci a zapojení do SMS Letiště Ostrava, a.s.
−
umožnit po předchozím oznámení provedení bezpečnostního auditu ze strany obchodní
společnosti Letiště Ostrava, a.s. nebo Úřadu pro civilní letectví a zajistí účast
odpovědných osob na tomto auditu.
−
předávat objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na
bezpečnost v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava či v jeho okolí, aby objednatel byl
schopen přijímat případná preventivní opatření k minimalizaci rizik.

