№
Въпрос - BG
Отговор
1. Съгласно информацията, предоставена с Q&A_16.08.2018_5 се очаква Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Договор 100-Д-202/07.09.2017 да бъде продължен. Моля представете Информационната зала – Приложение 3.79 - Допълнително
документ за продължаване на договора. Ако договорът е прекратен, моля споразумение 100-ДС-326/04.09.2018 г.
потвърдете.
2.

Съгласно информацията, предоставена с Q&A_16.08.2018_5 се очаква Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Договор 100-Д-149/20.03.2018 да бъде продължен. Моля представете Информационната зала – Приложение 3.80 -.Допълнително
документ за продължаване на договора. Ако договорът е прекратен, моля споразумение 100-ДС-325/04.09.2018 г.
потвърдете.

3.

Във връзка с Договорно споразумение от 21 май 2003 г., сключено с АД
"СИТА - Международно дружество за въздухоплавателни телекомуникации
клон
София":
- Моля пояснете причината, поради която страна по Допълнително
споразумение № 100-ДС-127/22.08.2008 г. към Договора е АД "СИТА Информейшън
Нетуъркинг
Къмпютинг
БВ";
- Моля пояснете дали служебен паркинг за представители на авиокомпании,
където се намират наетите по Договора паркоместа, е част от обществения
паркинг
на
Терминал
1,
съответно
Терминал
2;
- Моля представете Акт за заемане съгласно чл.4(1);
- Моля представете Общи условия, приети от Съвета на директорите с
решение №2.1 по Протокол №2/29.08.1997г. и одобрени от Министъра на
транспорта в приложението към чл.9, ал.1 от Правилата, утвърдени с негова
Заповед №РД-08-852/23.09.1997 г.

4.

Страна по Допълнително споразумение № 100-ДС127/22.08.2008 г. към Договорно споразумение от 21 май 2003 г.,
сключено с АД „СИТА - Международно дружество за
въздухоплавателни телекомуникации - клон София“: е АД „СИТА Информейшън Нетуъркинг Къмпютинг БВ“, на основание Договор
за заместване 100-Д-09/18.01.2008 г., е налична за преглед в
Електронната секция на Информационната зала – Приложение 3.81.
Наетите от СИТА паркоместа се намират на служебен паркинг
на предаерогаров площад пред Терминал 1, който не е част от
обществения паркинг;
Акт за заемане на паркоместата е наличен за преглед в
Електронната секция на Информационната зала – в Приложение
3.81.1.;
Общи условия, приети от Съвета на директорите с решение № 2.1 по
Протокол № 2/29.08.1997 г. са предоставени към въпрос по т.2 от
Q&A_16.08.2018_5 и са налични за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 16.1.
Във връзка с Договор №100-Д-1/06.01.2011, моля пояснете дали паркинга в Паркинга в охраняемата зона пред КПП № 1, определен за
охраняемата зона пред КПП №1, определен за автомобили на авиокомпании автомобили на авиокомпании и лицензиарни оператори по наземно
и лицензиарни оператори по наземно обслужване е част от обществения обслужване не е част от обществените паркинги на Терминал 1 и
паркинг на Терминал 1, съответно Терминал 2.
Терминал 2. Намира се в зона с ограничен достъп на перона.
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5.

Във връзка с Договор №100-Д-50/13.03.2015 г., моля пояснете дали Виж отговор по т. 4 по-горе.
маркиран паркинг в охраняемата зона, определен за автомобили на
авиокомпании и лицензирани оператори по наземно обслужване е част от
обществения паркинг на Терминал 1, съответно Терминал 2.

6.

Във връзка с Договор №100-Д-131/28.07.2015 г., моля пояснете дали
маркиран паркинг в охраняемата зона, определен за автомобили на
авиокомпании и лицензирани оператори по наземно обслужване е част от
обществения паркинг на Терминал 1, съответно Терминал 2. Моля
представете Приложение № 1 към Договора.

Виж отговор по т. 4 по-горе.
Приложение № 1 към Договор №100-Д-131/28.07.2015 г. е налично за
преглед в Електронната секция на Информационната зала –
Приложение 3.82.

Във връзка с Договор №100-Д-225/10.10.2017 г., моля представете Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
споразумение за продължаване на срока.
Информационната зала – Приложение 3.83 - Допълнително
споразумение 100-ДС-3330/10.09.2018 г.
8. Във връзка с Договор №100-Д-236/24.10.2017 г., моля представете Договорът е със срок до 10.10.2018 г. Допълнително споразумение за
споразумение за продължаване на срока.
продължаването му с 1 година и изготвено и изпратено за подпис на
контрагента.
9. Моля потвърдете, че Договор №100-Д-144/20.08.2015 г., сключен с Юзит Потвърждаваме, че Договор №100-Д-144/20.08.2015 г., сключен с
Калърс България ООД е прекратен.
„Юзит Калърс България“ ООД е прекратен. Сключен нов Договор
100-Д-292/27.07.2018 г., който е наличен за преглед в Електронната
секция на Информационната зала – Приложение 3.84.
10. Съгласно отговор на въпрос 1 от QA_14.09.2018_4, от началото на м.11.2017 Служителите на „Летище София“ ЕАД за същия период, за който е
г. броят на служителите на Летище София е 2338 и включва служителите дадена посочената в QA_14.09.2018_4 справка без служителите във
във ВИП А, Варна и Балчик. Моля посочете какъв е броят на служителите ВИП А, Варна и Балчик са 2 300.
на Летище София ЕАД за същия период, за който е дадена посочената в
QA_14.09.2018_4 справка без служителите във ВИП А, Варна и Балчик.
7.
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11. Съгласно Общите условия, действащи за договорите за наем на площи и
помещения, съответно Общите условия, приложими към договорите за наем
на телекомуникационна техника наемателите трябва да предоставят
обезпечение. От това общо правило е допустимо отклонение, ако е
индивидуално уговорено. След преглед на представените във Физическата
информационна зала договори за наем установихме, че част от тях не
предвиждат задължение за предоставяне на. Бихте ли разяснили дали има
някакъв критерий, по силата на който Летище София ЕАД като наемодател
сключва такива договори за наем.

В договорите за наем на помещения, сключени с авиокомпании, на
основание ИАТА Стандартен договор за наземно обслужване, не се
изисква учредяване на обезпечения.
Допълнителен критерий няма. Съгласно Общите условия, при
сключване на договор за наем за телекомуникационно оборудване
депозитът се изисква.
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