№
Въпрос
Отговор
1 Според документ 1.1.7.3 (Prilojenie_1.1.7.3.xlsx) във VDR забелязваме, че Разликата в сумите на други приходи между 2017 г. и 2018 г. е от
други приходи на търговския оператор възлизат на 9,608,000 лева за приходите от продажба на нетекущи активи в размер на 8 589 хил. лв. с
данъчна година 2018 спрямо 1,057,000 лева за данъчна година 2017, което еднократен характер.
е увеличение с 8,551,000 лева. Моля, обяснете причините и двигателите за
това увеличение (като определите количествено въздействието на
причините/двигателите по години) върху тези приходи между данъчни
години 2017 и 2018. Моля, идентифицирайте и определете количествено
всички еднократни, непериодични позиции, включени в други приходи на
търговския оператор през данъчна година 2018.
2 Според документ 1.1.7.3 (Prilojenie_1.1.7.3.xlsx) във VDR забелязваме, че
разходите и обезщетенията за персонала възлизат на 68 102,000 лв. през
данъчна година 2018 спрямо 60,737,000 лв. през данъчна година 2017,
което е увеличение от 7,365,000 лв. Моля, обяснете причините и
двигателите за това увеличение (като определите количествено
въздействието на причините/двигателите по години) по отношение на
тези разходи между между данъчни години 2017 и 2018. Моля,
идентифицирайте и определете количествено всички еднократни,
непериодични позиции, включени в разходите и обезщетенията за
персонал през данъчна година 2018.
3 В Приложение 4, Част 1, Раздел 2-С Изисквания към Идейния план за
развитие, точка 7 изисква:
(a) Блок-схеми за определен етап от развитие на ситуацията за цялата
територия на Летището в мащаб не по-малък от 1: 2500; и
(b) Окончателната ситуация на конкретните инвестиционни проекти,
наложена върху настоящата ситуация, в мащаб не по-малък от 1: 1000.
Моля разяснете разликата между точка (а) и (b).
4 Моля представете нетните продажби и себестойността на продадените
стоки в категориите безмитни продажби и вътреобщностни продажби
разбити по обекти терминали и месеци за цялата календарна 2018 година.
5 Предвид удължения срок за подаване на Заявления и Оферти, моля да
поясните коя конкретна календарна дата следва да бъде вписана като срок
на валидност в Гаранцията за участие, която ще бъде издадена в
съответствие с Образец D, Приложение 3 от Документацията за
концесията.

Съгласно Решение на Съвета на директорите - Задание № 1 от
17.10.2017 г., считано от 01.11.2017 г. на всички служители на „Летище
София“ ЕАД е увеличено възнаграждението със 105 лв., и съгласно
Колективен трудов договор изх. № 100-Д-251/07.11.2017 г., в сила от
08.12.2017 г. с 30 лв. са увеличени и ваучерите за социални придобивки,
което води до увеличаване на разходите за възнаграждения, социални и
здравни осигуровки.
Промяната на основните заплати е извършена предвид следните
обстоятелства:
Постигнат ръст на натурални и икономически показатели.
Има разлика в мащаба на блок-схемите и окончателната ситуация.
Освен това блок-схемите показват поетапното развитие, докато
окончателната ситуация показва крайния резултат от инфраструктурния
проект.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 2.3.4.2.
Моля изчислете датата съгласно изискванията на Документацията за
концесията.

6 Нашето разбиране във връзка с Приложение 3, Част 1: Заявление, т. 4, (a),
(iii) от Документацията за концесията, е следното: декларацията,
потвърждаваща финансовото състояние и Общата нетна стойност, която
следва да бъде представена от Главния финансов директор (при липса на
такъв да бъде подписана от изпълнителния директор / членове на
управителния съвет на Дружеството, както сте потвърдили), е приемливо
да бъде подписана към дата, която предшества датата на Крайния срок за
подаване на Заявления и Оферти със 7 дни, т.е. да бъде подписана на 4
април 2019 година (7 дни преди Крайния срок за подаване на Заявления и
Оферти). Моля да потвърдите, дали разбирането ни е правилно.
7 Моля да предоставите в Word формат актуалните образци от Приложение
3 от Документацията за концесията, както е изменена последно, на
български и на английски език. Алтернативно, моля да потвърдите, че
образците не са изменяни и актуални са тези, публикувани в Приложение
3, както е изменено с Решение № РК-6 от 20.12.2018 г.

Потвърждаваме.

Изменената Документация за концесията ще бъде публикувана веднага,
щом последното Обявление за поправка бъде публикувано в
Официалния вестник на ЕС.

8 Във връзка с изискването за „Нетна стойност на Участника“, моля да Моля направете справка с Приложение 3, част 1, точка 4.а.iii и
потвърдите приемливо ли e Участникът (в случай на Консорциум, членът публикуваните отговори на тази тема.
допринасящ за изпълнение на това финансово изискване) да попълни в
съответния файл във формат .xls предоставен в Информационната зала,
който в резюме е представен като Образец G (Обща нетна стойност)
финансови данни за повече от три пълни финансови години (например
данни за 2015, 2016, 2017 и 2018 година). В този случай, финансовите
данни ще бъдат подкрепени чрез представяне на одитирани финансови
отчети, включително отчет за приходите и разходите, баланс и отчет за
паричните потоци, за 3 (три) пълни финансови години (например за 2015,
2016 и 2017) и декларация от съответния ГФО/ изпълнителен директор за
частта от календарната година, която не е обхваната от одитираните
финансови отчети до 7-ия (седмия) ден преди Крайния срок за подаване
на Заявления и Оферти (например за 2018 година и периода до 7-ия
(седмия) ден преди Крайния срок за подаване на Заявления и Оферти).

