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Въпрос
Отговор
Моля представете Договор за съхранение на военновременни Отговорът е предоставен с файл Q&A_22.10.18._1, т. 2.
запаси № 100-Д-43/12.02.2009 г. с ДА „Държавен резерв и Моля, отчетете, че отговор на въпроса вече е предоставян. В тази връзка,
военновременни запаси“.
отново приканваме икономическите оператори да се запознават активно
със задаваните въпроси и предоставяните отговори, поместени в
секцията „Въпроси и отговори“. Също така отбелязваме, че за улеснение
на Икономическите оператори периодично се актуализира и обобщената
таблица с въпроси и отговори, поместена също на страницата на
концесията.
Моля представете информация за всички внесени депозити и Всички депозити са внесени, съгласно конкретните договори. Сезонно
предоставени банкови гаранции по сключените договори за опериращите превозвачи, внасят депозита преди изпълнение на
наземно обслужване.
полетната програма. Номиналите са уговорени и са част от Договорите
за наземно обслужване – налични за преглед във Физическата секция на
Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията.
В отговор QA_15.10.18_1 потвърждавате, че договорът за Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция
наземно обслужване с Wizz Air изтича на 31.10.18 г., а на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
предоставения във физическата стая договор предвижда от Документацията за концесията – Приложение 3.92
първоначален срок до 31 март 2016 г., след което става безсрочен
до
прекратяването
му
с
предизвестие.
Моля представете всички анекси към договора.
Моля потвърдете кои от системите на Летище София ще бъдат Подробно описание на имотите и съоръженията – публична държавна
включени в предмета на концесията, подобно на системата за собственост, които съставляват Обекта на концесия и които ще бъдат
мониторинг на авиационен шум.
предадени на Концесионера е дадено в Документацията за участие.
Актуално Приложение № 3 на Документацията за концесията в Word
Във връзка с Приложение 3: „Съдържание на заявленията и формат на български и английски език е публикувано на електронната
офертите“, моля, обърнете внимание, че на VDR можем да страница на концесията в раздел „Процедура“. Образец G „Обща нетна
намерим налични само PDF формати. Наистина е важно да се стойност“ в Excel формат не е претърпял промени с последната
получават формулярите на български и английски език във редакция на Документацията за концесията и е наличен за преглед от
формат WORD и EXCEL съответно, според последната им 19.09.2018 г. в Електронната секция на Информационната зала –
версия.
Приложение 1.22.
Клауза 7.3 и краен срок за подаване на оферти: Поради броя на Към настоящия момент не предвиждаме удължаване на срока за
нерешените въпроси във VDR, измененията в концесионното подаване на заявления и оферти.
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споразумение, както и времето, необходимо за процедурите на
апостил и преводите на български език, смятаме, че времето до
22.11.2018 г. не е достатъчно. Следователно бихме били
признателни да получим удължаване с още три седмици.
Съгласно Документацията за концесията, както е изменена на 6 Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
октомври 2018 г., „Летище София“ ЕАД има издадено Информационната зала от 23.08.2018 г. – Приложение 13.1.4.
Удостоверение за експлоатационна годност № 1008 от 14 август
2018 г. за светотехническата система за кацане (СТС). Моля
представете копие на това удостоверение за преглед.
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