№

I.

Въпрос
Относно Договори за наем на помещения

1.

Моля да предоставите Договор за наем 100-Д-66

2.

Моля да потвърдите, че за Договорите за наем (посочени в
"Таблица-справка действащи договори за наем на площи и
помещения", за които в колоната "Обезпечения" е отбелязано
"няма")
няма
предоставени
обезпечения,
въпреки
задължението за предоставяне на такива- напр. по Договори
за наем №№ 100-Д-125/29.09.2010, 100-Д-68/04.05.2016, 100Д-260/20.11.2017 (изброяването не е изчерпателно)

3.

Моля потвърдете, че всички предоставени от наематели и
действащи към настоящия момент банкови гаранции са
предоставени в Приложение I.5/16.08.2018г, намиращо се във
Физическата информационна зала. Ако не са, моля
представете и останалите. Ако са, моля пояснете защо в
"Таблица-справка действащи договори за наем на площи и
помещения" в колона "Обезпечения" е отбелязано "банкови
гаранции" и за други договори, извън тези в Приложение
I.5/16.08.2018г. Например- Договори за наем №№ 100-Д96/27.05.2013, 100-Д-202/17.10.2012, 100-Д-143/25.07.2013
(изброяването не е изчерпателно).
Относно Договори за наем №№ 100-Д-15/11.01.2018, 100-Д106/05.07.2016, 100-Д-279/07.12.2017 има ли внесени
депозити?

4.

.
Отговор
„Летище София“ ЕАД е имало два сключени договора за наем под този
номер, а именно:
100-Д-66/22.03.2017 г. с „Евролийз рент-а-кар“ ООД – договорът е
прекратен и
№ 100-Д-66/02.03.2012 г. с „Пауталия Фарма“ ЕООД – договорът е
прекратен
По договор № 100-Д-260/20.11.2017 – банковата гаранция е налична за
преглед на място във Физическата информационна зала при условия и
по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията приложение I.5./16.08.2018 г. (виж Q&A_16.08.18_5).
Към договори, където е отбелязано „банкова гаранция“, а не е
представена такава - към момента същата не е подновена.
За договори, за които е отбелязано „няма“ – не се изисква обезпечение.

Всички предоставени от наематели и действащи към настоящия момент
банкови гаранции са предоставени в Приложение I.5/16.08.2018г,
намиращо се във Физическата информационна зала. (виж
Q&A_16.08.18_5).
Към договори, където е отбелязано „банкова гаранция“, а не е
представена такава, означава че банковата гаранция е с изтекъл срок и
към момента не е подновена.

Относно договори за наем:
100-Д-15/11.01.2018 – внесен е депозит;
100-Д-106/05.07.2016 – внесен е депозит;
100-Д-279/ 07.12.2017 – не се изисква депозит по договор

.
Относно Договори за отдаване под наем на
телекомуникационно терминално оборудване на цифрова
централа Alkatel OmniPCX 4400
5.

Моля да предоставите Общи условия на договора за отдаване
под наем на телекомуникационно терминално оборудване
Alkatel OmniPCX 4400, собственост на "Летище София" ЕАД,
приети от Съвета на директорите с Решение № 5.1 и 5.2 по
протокол №5 от 21.02.2002 и Решение № 2.5 по Протокол № 7
от 29.03.2002

Копие от Общи условия на договора за отдаване под наем на
телекомуникационно терминално оборудване Alkatel OmniPCX 4400,
собственост на "Летище София" ЕАД, приети от Съвета на директорите
с Решение № 5.1 и 5.2 по протокол № 5 от 21.02.2002 и Решение № 2.5
по Протокол № 7 от 29.03.2002 са налични за преглед на място във
Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени в
клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 3.31.

6.

Моля да потвърдите, че са представени всички договори с
предмет телекомуникационно терминално оборудване Alkatel
OmniPCX 4400 във Физическата информационна стая (Папка:
Договори с трети страни. Наземно обслужване, Приложение
3.4)

Предоставяме актуална към м. август 2018 г. справка на всички
действащи договори за наем на телекомуникационно оборудване налична за преглед на място във Физическата информационна зала при
условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за
концесията – Приложение 3.32.

7.

Моля да предоставите доказателства за предоставени
депозити във връзка с Договорите за наем на
телекомуникационно терминално оборудване Alkatel
OmniPCX 4400

Предоставяме справка за внесени депозити по договорите за
телекомуникационно оборудване - налична за преглед на място във
Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени в
клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 3.33..

8.

Моля да предоставите относимите приемо-предавателни Прилагаме относимите приемо-предавателни протоколи, с които е
протоколи към Договорите за наем на телекомуникационно отдадено под наем телекомуникационното оборудване или услуги по
терминално оборудване Alkatel OmniPCX 4400
действащи към момента договори за наем - налични за преглед на място
във Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени
в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 3.34..

.

II.
1

Моля посочете към коя дата е актуална информацията в Информацията е актуална към датата на публикуването й.
таблица Ръководни длъжности в дружеството, представена в
Приложение 12 от 7.6 Отговори на въпроси, публикувани на
09.08.2018 г., включително информацията за броя на лицата,
заемащи посочените ръководни длъжности.

2

Моля посочете каква е причината за несъвпадението в общия
брой
трудоустроени
служители
в
следните
документи/таблици:
1) Списък трудоустроени 2018, VDR, предоставен на 13 юли
2018; 2) Таблица Брой лица, ползващи предварителна закрила
по чл. 333 от КТ, VDR, предоставен в Приложение 25 на 7.6
Отговори на въпроси, публикувани на 09.08.2018; и 3) Списък
Трудоустроени лица работещи в Летище София ЕАД, VDR,
представен в Приложение 41 на 7.6 Отговори на въпроси,
публикувани на 09.08.2018.

3.

В таблицата „Средносписъчен брой на персонала от Летище
София ЕАД“, представена в Приложение 50 на 7.6 „Отговори
на въпроси, публикувани на 09.08.2018 г.“, в частта „ОТЧЕТ –
2018 година“ в четвъртата колона „ОБЩО“ е изписано
числото 1,178 а в осмата колона, отново озаглавена „ОБЩО“,
е изписано числото 1,159. С оглед на голямата разлика между
тези две числа и останалите, дали е възможно да потвърдите
дали става въпрос за грешка? Ако числата не са грешни,
възможно ли е да поясните каква информация дават?

Общият брой трудоустроени е 208 лица (Приложение 7.6., т. 41
публикувано в електронната секция на информационната зала), и
съвпада с Таблица Брой лица, ползващи предварителна закрила по чл.
333 от КТ (Приложение 7.6, т. 25). Броят на лицата ползващи
предварителна закрила по чл. 333 са представени в табличен вид с цел
по-лесно изчисление и са описани подробно по конкретните точки.
Броят лица по чл. 333, т. 2 и т. 3 съставлява общия брой трудоустроени
лица. Ако в т. 2 се запишат всички трудоустроени, а след това в т. 3 се
запишат лицата боледуващи от болест, определена в наредба на
министъра на здравеопазването, при последващо изчисление по
вертикала на таблицата, общият брой ползващи предварителна закрила
ще се получи по-голям.
Числото 1,178 следва да се чете 2 356 а числото 1,159 да се чете 2 320.
Посочените числа 1,178 и 1,159 са изчислени, като е взета предвид
годишната база, а не на база полугодие, за което е и представената
информация (1-во полугодие на 2018 г.).

.
III.
1
Моля да потвърдите дали договор 100-Д-90, чийто срок е С писмо, изх. № 100-7803/20.04-2017 г., срокът на действие на договор
изтекъл, е подновен. 2. В допълнение, моля представете № 100-Д-90/19.05.2015 г. е удължен с 2 /две/ години, считано от
допълнителните правила към договор 100-Д-90.
23.04.2017 г.
Копие от писмото е налично за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 3.35..
2
В предоставения във физическата информационна зала Копие на договор 100-Д-215/21.09.2017 г. е налично за преглед на място
договор 100-Д-215 липсват страници. Моля да ни във Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени
предоставите пълно копие от договора.
в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложение 3.36..
3

Моля представете документите по Приложение 3 от Приложение 3 от Документацията за концесията в Word формат на
Документацията за концесията в Word формат на английски английски език е публикувано в страница на концесията в раздел
език.
„Процедура“.

4

Моля да предоставите информация за текущи/извършени По отношение на безопасност през 2018 г. са направени следните
проверки от компетентни органи на „Летище София“ ЕАД по проверки от външни компетентни органи:
отношение на изискванията по безопасност и сигурност на
1. Проверка от ГД ГВА на нова скоростна ПР/F, съгласно писмо
летището (без инспекции свързани с безопасност и здраве на
вх.№100-4050/19.02.2018 г.
служители), както и информация за резултата от такива
2. Инспекция от ГД ГВА във връзка с неравности на ПР/J в
проверки, вкл. наложени санкции.
участъка
между
ПР/N
и
ПР/Р,
съгласно
писмо
вх.№16794/13.08.2018 г.
По отношение на сигурността одити от компетентните органи се
извършват ежегодно, а при необходимост и периодично. Няма
наложени санкции.

