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7.

Въпрос
Моля, предоставете исторически данни за приходите и разходите за всички
ресторанти на летището, ако е възможно, категоризирайте ресторантите като
Терминал 1 Пристигащи / Заминаващи и Терминал 2 Пристигащи /
Заминаващи.

Отговор
„Летище София“ ЕАД, в качеството си на наемодател, не
разполага с исторически данни за приходите и разходите за
ресторантите на територията на летището, тъй като те са
отдадени под наем.

Моля, представете средни приходи на клиент за всички ресторанти на „Летище София“ ЕАД, в качеството си на наемодател, не
летището, ако е възможно, категоризирайте ресторантите като Терминал 1 разполага със средни приходи на клиент за всички ресторанти
Пристигащи / Заминаващи и Терминал 2 Пристигащи / Заминаващи.
на летището, тъй като те са отдадени под наем.
Моля, посочете средния дневен брой клиенти на ресторантите в Терминал 1 „Летище София“ ЕАД, в качеството си на наемодател, не
Пристигащи / Заминаващи и Терминал 2 Пристигащи / Заминаващи.
разполага с информация относно средно дневен брой клиенти
в ресторантите на Терминал 1 и Терминал 2, тъй като те са
отдадени под наем.
Моля, представете прогнозни разходи за поддръжка (т.е. почистване, охрана,
комунални услуги и др.) За общите части, ако е възможно, предоставете
данните на база квадратен метър.
Моля, посочете броя на служителите на всички ресторанти на Летище София,
ако е възможно, категоризирайте ресторантите като Терминал 1 Пристигащи /
Заминаващи и Терминал 2 Пристигащи / Заминаващи.

Осчетоводяването (отчитането) на разходите за поддръжка не
се извършва по исканата разбивка.

„Летище София“ ЕАД, в качеството си на наемодател, не
разполага с информация относно броя на наетите служители
в ресторантите на Терминал 1 и Терминал 2, тъй като те са
отдадени под наем.
Моля, представете разпределението на приходите като храна, напитки и „Летище София“ ЕАД, в качеството си на наемодател, не
реклами на всички ресторанти на летище София, ако е възможно, разполага с информация относно разпределението на
категоризирайте ресторантите като Терминал 1 Пристигащи / Заминаващи и приходите като храна, напитки за всички ресторанти на
Терминал 2 Пристигащи / Заминаващи
Терминал 1 и Терминал 2, тъй като те са отдадени под наем.
Моля, представете списъка на операторите на храни и напитки на летището, Информацията е налична за преглед на място във
ако е възможно, моля споделете текущите договори с тези оператори.
Физическата информационна зала при условия и по ред,
посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията,
приложение 3.9. от Папка 3.
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8.

Моля, пояснете дали пазарите в Терминал 1 и Терминал 2 се експлоатират под Заведенията за бързо хранене и кафетата са отдадени под
услуги за храна и напитки.
наем от „Летище София“ ЕАД. Наемателите имат действащи
разрешителни (удостоверения за регистрация на обект за
обществено хранене) съгласно Българското законодателство,
с които имат правото да предлагат храни и напитки.
Не, търговските обекти, предлагащи пакетирани храни и
напитки се експлоатират като магазини за продажба на
дребно.

9.

Моля, пояснете дали има ограничена група от продукти, които не могат да От съображения за безопасност, не могат да се продават
бъдат продадени за всяка концепция.
следните стоки:
 Остри и режещи предмети (напр. самобръсначки,
ножички, пилички, резачка за пури и др.)
 Запалими вещества (напр. запалки)
Играчки с форма на оръжия (напр. играчка пистолет).
Моля, пояснете дали има някакви ограничения при ценообразуването за Съществуват ограничения при ценообразуване само при
групите продукти.
тютюневи изделия (цигари, пури, пурети и тютюни) с
бандерол образец „Вътрешен пазар“.

10.

Цената на тези изделия се регламентира от Министерство на
Финансите чрез Публичен регистър на цените на тютюневите
изделия, виж https://tobacco.minfin.bg/
Моля, предоставете най-взискателните продукти на летището.

Приложение 11.1
Тази информация може да бъде достъпна за регистрирани
потребители.

11.
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13.

14.

15.

Въпрос
Отговор
Моля пояснете дали операторът на храни и напитки е субект на колективен Операторите (наемателите) на заведенията за бързо хранене и
трудов договор, ако е така, моля пояснете какъв ще бъде процесът след 2019 г. кафетата не са субект на колективния трудов договор на
Летище София.
Моля, пояснете дали новият оператор на храни и напитки е длъжен да поеме Новият оператор на храни и напитки не е длъжен да поеме
служителите на настоящите оператори.
служителите, работещи в заведенията за бързо хранене и
кафетата, тъй като тези обекти са отдадени под наем. Летище
София няма отношение към техния персонал.
Може ли да предоставите следните данни за всеки салон за пътници на Информацията е налична за преглед в Електронната секция
летището, например: "Летище София Терминал 1 Еърсайд", "Салон Плиска - на Информационната зала – приложение 2.15. – файл
Т2 Еърсайд", "Салон Преслав - Т2 Еърсайд":
„Приложение 14“.
а) Приходите, генерирани отделно от всеки салон,
б) Разходи за храна и напитки за всеки пътник във всеки салон, отделно,
в) подробности за текущите договори с "авиокомпании", "програми за
лоялност", "корпоративни клиенти" за всеки 3 салона, включително, но не
само, "начална дата на договора", "за пътниците, начислени на клиента" и т.н.
,
г) исторически пътнически трафик (3 години) за всеки 3 салона, отделно с
разбивка на клиентите: отделно за "авиокомпании", „програми за лоялност",
"корпоративни клиенти" и "влизащи пътници" отделно.
За нас би бил полезен следният формат:
a) Брой пътници, преминали през ВИП салоните на
Можете ли да предоставите следните данни относно VIP Lounge:
летище София („Плиска“, „Преслав“ и „София“)
а) исторически пътнически трафик (3 години)

ГОДИНА
2015
2016
2017

б) историческа цена на вписване (3 години)
в) Структурата на персонала за VIP Lounge
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БРОЙ ПЪТНИЦИ
30 077
32 511
34 609

No.

Въпрос

Отговор
Цената е публикувана в Ценника за летищни услуги с код
040205 и е 60 евро с ДДС.
в) Информацията е налична за преглед в Електронната секция
на Информационната зала – приложение 7.14. – файл
„Приложение 15.3 и Приложение 15 ВИП Б“.

16.

Можете ли да предоставите повече информация за това как ще се развие
процесът на преход на персонала?
а) Ако победителят в търга използва всички настоящи служители в своята а) По условията на КТ и КТД.
дейност?
б) Колко от настоящите служители са членове на съюза?

б) Салони за гости общо - 22 бр., от тях:
- членове на синдикална организация – 10 бр.

в) Всеки друг процес, който ще бъде приложим към оператора

в) По условията на КТ и КТД.

17.

За да разберете по-добре общите разходи, направени за всеки служител,
можете ли да споделите заплатите и ползите от:
а) настоящите членове на персонала, които работят във всичките 3 салона а) салон „Преслав“ Т2 – 7 бр. салон „Плиска“ Т2 - 9 бр. салон
(отделно за всяко фоайе и всеки персонал и като посочват броя на годините, „София“ Т1 – 5 бр.; годините професионален опит са
които са работили за салоните);
персонална информация, която без персонализиране няма
стойност.
б) настоящите членове на екипа, които отговарят за рекламните зони (отделно б) годините професионален опит са персонална информация,
за всеки персонал и като посочват броя години, които са работили за която без персонализиране няма стойност.
рекламните зони),
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в) Всяко друго задължение "да бъде прехвърлено" по отношение на в) Информацията е налична за преглед в Електронната секция
служителите на салоните и рекламните зони
на Информационната зала – приложение 7.15. – файл
„Приложение 17“.

18.

Можете ли да споделите следната информация, събрана от настоящите Информацията е налична за преглед в Електронната секция
договори относно рекламните зони:
на Информационната зала – приложение 19. – файл
„Приложение 18“.
Клиент/Терминал/Вид/Локация(и)/№ на общ брой наети рекламни зони/Общ
брой на рекламни площи (кв.м)/Договор начална дата- крайна дата/Наем на
месец 2018 (ЕВРО)
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