№
Въпрос
1. Ако Участникът избере да докаже изпълнение както на изискванията
относно техническите способности, така и на изискванията за
финансовото и икономическо състояние чрез възможностите на едно и
също Трето лице, тогава трябва ли Участникът да попълва две Таблици
№ 3 към т. 17 „Информация за Трети лица“ от Образец А: „Заявление“
за всяко отделно изискване или попълването на една Таблица № 3 е
достатъчно?
2. Според чл. 3.2.3 от проекта за Концесионен договор Концесионерът е
длъжен „да получи Лицензите за Оператор по наземно обслужване и да
извършва (или да бъде в състояние да извършва) пряко Дейностите по
наземно обслужване, посочени в чл. 48д, ал. 3, точки 2 – 7 от Закона за
гражданското въздухоплаване.“
Позволено ли е Концесионерът да извършва Дейностите по наземно
обслужване, посочени в чл. 48д, ал. 3, точки 2 – 7 от Закона за
гражданското въздухоплаване чрез подизпълнители, ако в Заявлението
си е посочил, че ще възложи Дейностите по наземно обслужване на
подизпълнители и е посочил съответстващия дял от Концесията?
3. Моля потвърдете, че Настоящият оператор незабавно: ще предостави в
Информационната стая съответните протоколи с решения на Съвета на
директорите на Настоящият оператор за одобрение договора с КИТА
БЪЛГАРИЯ при даване на такова одобрение; или ще уведоми
останалите Участници за това одобрение, ако е дадено след затварянето
на Информационната стая.

Отговор
Потвърждаваме, че попълването на една Таблица № 3 е достатъчно; в
такъв случай, в раздел (6) от таблицата трябва да се посочат и двете
категории изисквания, доказвани със същото Трето лице.

Лицензът за оператор по наземно обслужване се издава на юридическото
лице, което в качеството си на Кандидат за лиценз следва да отговаря на
изискванията на Глава пета от НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г.
За да получи лицензите и да извършва пряко дейностите по чл. 3.2.3 от
проекта на Концесионен договор, Концесионерът следва да подаде от
свое име необходимите документи и да докаже съответствието на
изискванията за съответните видове дейности.

В случай на приемане на решение на Съвета на директорите на
Настоящият оператор за одобрение договора с „КИТА БЪЛГАРИЯ“
ООД, съответната информация и документи ще бъдат предоставени в
Информационната зала.
Съгласно
клауза
5.1
„Национален
концесионен
регистър.
Информационна зала“, буква „(b)“ от Документация за концесията
достъпът до информация относно дейността на „Летище София“ ЕАД,
която представлява чувствителна търговска информация е осигурен, но е
възможен само чрез преглед на място във физическата секция до изтичане
на Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти.

