№

Въпрос
Относно Справка за внесени в лева съгласно договори за наем на
"Летище София" ЕАД към 19.09.2018, предоставена във
Виртуалната информационна стая
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Бихте ли уточнили предоставеният от "Аеро Техник БГ" ООД депозит Посочената сума обезпечава Договор №100-Д-219/16.12.2014 г.
в размер на 2 091,17 лева изпълнението на кой договор обезпечава?
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Бихте ли уточнили дали предоставените от "Консорциум ЗИТА" АД Сумата 5 828,37 лева обезпечава договори № 100-Д-21/30.01.2015 г. и № 100депозити в размер на 5 828,37 и 22 883,21 лева изпълнението на един Д-199/12.11.2014 г.
договор ли обезпечават и бихте ли посочили точно кой?
Сумата 22 883,21 лева обезпечава прекратен договор и предстои да бъде
възстановена на контрагента.
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Бихте ли уточнили предоставените от "Лукойл Ейвиейшън България"
ЕООД депозити в размер на 2 415,06, 3 923,03 и 2 114, 19 лева
изпълнението на кои договори обезпечава?
Съгласно предоставените във Физическата информационна зала
договори 0А46.4 е предмет на договор за наем 100-Д-202/17.10.2012.
От предоставена от вас информация стана ясно, че е извършен нов
търг за този обект, за който към настоящия момент има висяща
процедура по обжалване. Бихте ли могли да разясните кой е
настоящият наемател на 0А46.4 и съответно да предоставите
релевантните документи?
Бихте ли предоставили договор за наем с "Български авиационни
услуги" ООД?
Относно Договори за отдаване под наем на телекомуникационно
терминално оборудване на цифрова централа Alkatel OmniPCX
4400
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Отговори

Посочените суми обезпечават Договор № 100-Д-246/01.11.2017 г.
Към настоящия момент и до произнасяне на съдебните органи по
обжалването на търга, Офис за извършване на рент-а-кар услуги № 0А46.4 е
предмет на предоставения във Физическата информационна зала договор за
наем 100-Д-202/17.10.2012 г.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 3.88.

Бихте ли предоставили описа на наета техника, приет с Допълнително Описът на наетата техника е неразделна част от всеки договор или
споразумение 100-ДС-118/ 26.02.2018 с "Мобилтел" ЕАД?
допълнително споразумение.
Описът на Мтел е предоставен, с предоставянето на договор и ДС за преглед
на място във Физическата информационна зала при условия и по ред,
посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложения
3.32.3. на 30.08.2018 г.
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Относно трудовоправни въпроси
Моля потвърдете, че в Дружеството няма избрани представители на Няма такива представители.
работниците по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда.
Моля пояснете дали има нов избор на събрание на пълномощниците
по чл. 6, ал. 2 от КТ в Дружеството и представете съответните
документи за избора. Моля потвърдете актуалния състав на
събранието на пълномощниците по чл. 6, ал. 2 от Кодекса на труда,
включително броя на избраните лица.
При прекратяване на трудовото правоотношение след осъществена
промяна на работодателя, моля пояснете кой следва да покрие
разходите за плащане на обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда
за дните на неизползвания платен годишен отпуск, натрупан преди
промяната на работодателя - Настоящият оператор или
концесионерът.

Мандатът на ОС/СП при „Летище София“ ЕАД е тригодишен. Последният
избор на пълномощници се е състоял през месец декември 2016 г.
Документите, свързани с избора са налични за преглед в Електронната
секция на Информационната зала - приложение № 7.6. (файл 26) от
09.08.2018 г.
Съгласно чл. 123а, ал. 3 от Кодекса на труда, старият и новият работодател
отговарят солидарно за задълженията към служителите, възникнали преди
промяната на работодателя. Това разбиране е заложено и в Клауза 9.1.4 от
проекта на Концесионния договор. По наше мнение, задължение за
обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда възниква при прекратяване на
трудовото правоотношение, а при промяната по чл. 123а КТ
правоотношението не се прекратява. Молим да се има предвид, че този
отговор не съставлява официално тълкуване или правен съвет, и всеки
Участник следва да направи собствена оценка, въз основа на независима
консултация.
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