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Отговор
Информацията е налична за преглед във Физическата
информационна зала от 31.08.2018 г. при условия и по ред, посочени
Моля да поясните дали офис за рент-а-кар услуги № 0А42.1 в
в клауза 5.1. от Документацията за концесията – Приложения 3.39
момента е отдаден под наем, както и предоставите за преглед
(офис за рент-а-кар услуги № 0А42.1 е отдаден под наем с договор
договор 100-Д-265/04.07.2018 г. за наем на помещение № А1.036
100-Д-307/13.08.2018 г.; Договор 100-Д-265/04.07.2018 г. за наем на
в Терминал 1.
помещение №А1.036 в Терминал 1)
Въпрос

Не, срокът на договора не е продължен. Подготвен е нов договор,
Моля потвърдете дали срокът на Договор за експлоатация на който е представен в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД на 15.08.2018
индустриален жп клон с „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД е г. за съгласуване и подпис. След сключването му, договорът ще бъде
продължен преди изтичане срока на действие на договора и предоставен за преглед.
представете съответните документи;

Моля представете всички приложения от договора за услуги,
извършвани от Летище София ЕАД с авиационно гориво тип JET-А1: приемане, съхраняване, лабораторен анализ и зареждане на
въздухоплавателните средства с ШЕЛ и МОХ Авиейшън Фюълс
България ЕООД. Към настоящия момент нито едно от тях не е
представено

Моля представете всички приложения от договора за услуги,
извършвани от Летище София ЕАД с авиационно гориво тип JET-А1: приемане, съхраняване, лабораторен анализ и зареждане на
въздухоплавателните средства с Лукойл Авиейшън България
ЕООД. Към настоящия момент нито едно от тях не е представено

Информацията е налична за преглед във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 11.13. (представени
са приложенията към ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, които са валидни за
договорите и към Лукойл Авиейшън България ЕООД и към ШЕЛ и
МОХ Авиейшън Фюълс България ЕООД.)
Информацията е налична за преглед във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 11.13. (представени
са приложенията към ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, които са валидни за
договорите и към Лукойл Авиейшън България ЕООД и към ШЕЛ и
МОХ Авиейшън Фюълс България ЕООД.)
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Изпълнението на поръчката по ВП № 100-14540/06.07.2018 г. е
прието от „Ломини“ ООД на 16.07.2018 г. Към днешна дата
Моля потвърдете приемането на поръчката от ЛОМИНИ ООД по поръчката е изпълнена и платена.
Възлагателно писмо 100-14540/6 юни 2018 г.
Договорът е приключен без претенции.
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Моля потвърдете дали работите по договор 100-Д-255 с
„Фьосталпине ФАЕ София“ ООД са приключили. Моля
потвърдете дали има каквито и да било претенции на някоя от
страните по договора.
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Моля потвърдете дали срокът на договор 100-Д-1993 с
„Булекопак“ АД е продължен и представете съответните анекси;
моля потвърдете дали има каквито и да било претенции на някоя
от страните по договора.
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Моля потвърдете дали доставчикът „Стемо“ ООД е доставил
оборудването, предвидено в договора от 30 април 2018 (№ 100-Д187) и дали има каквито и да било претенции на някоя от страните
по договора

Срокът на Договор за поемане на задължение за оползотворяване на
отпадъци от опаковки, сключен между „Летище София“ ЕАД и
„Булекопак“ АД, с изх.№ 100-Д-193/31.08.2017 г., е изтекъл на
01.09.2018 г. Сключен е нов договор с изх.№ 100-Д-296/26.07.2018
г., валиден от 01.09.2018 г., със същия изпълнител и със същия
предмет. До настоящия момент няма предявени каквито и да е
претенции от страните по договора.
Информацията е налична за преглед във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1.
от Документацията за концесията – Приложение 3.45.
Оборудването е доставено и прието без забележки. Тече
гаранционен срок, който е 5 г., считано от 15.05.2018 г.
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Срокът на Договор № 100-Д-84/09.02.2018 г. не е продължаван.
Моля потвърдете дали срокът на договор 100-Д-84 със СОР Няма претенции от никоя от страните.
Либхави е продължен и представете съответните анекси; моля
потвърдете дали има каквито и да било претенции на някоя от
страните по договора
Моля потвърдете дали срокът на договор 100-Д-204 с УНИКО Д Към момента срокът на договора не е продължен, но предстои да
и К ЕООД е продължен и представете съответните анекси; моля бъде направено. Няма претенции от никоя от страните.
потвърдете дали има каквито и да било претенции на някоя от
страните по договора
Датата на изтичане на договора е 15.01.2018 г. Няма наличен такъв
протокол. Офертата на доставчика може да бъде видяна на следния
Моля потвърдете дата на изтичане срока на договора с Българска адрес:
www.sofia-airport.bg/профил-на-купувача/процедури-поТелекомуникационна компания № 100-Д-20 и представете зоп/осигуряване-на-комуникационна-свързаност.
протокола по договора, от който се вижда начална дата на срока
на валидност на договора. Моля представете и Офертата на
доставчика.
Информацията е налична за преглед във Физическата
Моля представете договор за борсово представителство с информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 3.46.
Българска фондова борса № 100-1-123/ 09.06.2017 г.
Договорът е изпълнен без забележки и претенции, от която и да е от
Моля потвърдете дали всички задължения на страните по Борсов страните.
договор № 173/21.06.2017 г. между Летище София и „Сакса“ ООД
(като продавач) за доставка на горива, са били изпълнени. моля
потвърдете дали има каквито и да било претенции на някоя от
страните по договора.
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Договорът е изпълнен без забележки и претенции, от която и да е от
Моля потвърдете дали строително-монтажните работи, страните.
предвидени в договор № 100-Д-2014/ 2.10.2014 г. с „ЛОГСИБЕРИЯ“ ЕООД са приключени. Моля потвърдете дали има
каквито и да било претенции на някоя от страните по договора
Договорът е изпълнен без забележки и претенции, от която и да е от
Моля потвърдете дали Рамково споразумение, изх. № 100-Д-24/ страните.
01.02.1013 с ГБС и Партньори ДЗЗД, и Хидрострой-Саплат и
Трейс еър ДЗЗД е в сила. Моля потвърдете дали има каквито и да
било претенции на някоя от страните по договора.

Моля потвърдете дали (и избройте, ако има такива) има договори, СМР по договорите са изпълнени без забележки и претенции, от
сключени съгласно Рамково споразумение, изх. № 100-Д-24/ която и да е от страните. В рамките на гаранционния срок са
01.02.1013 с ГБС и Партньори ДЗЗД, и Хидрострой-Саплат и предявени претенции описани в т. 17.
Трейс еър ДЗЗД, които все още да са в сила.
Предявена е претенция към Обединение Трейс еър във връзка с
изпълнение на обект Разширение на перона северно от ПР J.
Моля потвърдете дали има каквито и да било претенции на някоя Предявена е претенция към Обединение ГБС Партньори във връзка
от страните по който и да било договор, сключен съгласно с изпълнение на обект Ремонт на подови настилки в Терминал 1.
Рамково споразумение, изх. № 100-Д-24/ 01.02.1013 с ГБС и
Партньори ДЗЗД, и Хидрострой-Саплат и Трейс еър ДЗЗД.
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Срокът на договор № 100-Д-186/10.08.2017 г. не е продължен.
Сключен е нов договор № 100-Д-311/24.08.2018 г., който е наличен
Моля потвърдете дали срокът на договор 100-Д-186/10.08.2017 с за преглед във Физическата информационна зала при условия и по
Център за градска мобилност е продължен и представете ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията –
съответните анекси. моля потвърдете дали има каквито и да било Приложение 3.49.
претенции на някоя от страните по договора.

Mоля потвърдете дали посочените договори са изпълнени в
цялост или дали има някакви претенции от някоя от страните по
тях съответно:
-№ 100-Д-58/ 7.04.2008 с „Хидрострой“;

Дейностите по договора са изпълнени в цялост. Няма претенции от
никоя от страните.

-No. 100-Д-184/ 20.12.2008 със „Строител-48“ ООД;

Строително монтажните работи по договора са изпълнение в
цялост. Гаранционният срок на обекта е изтекъл. Няма претенции
от никоя от страните.
Дейностите по договора са изпълнени в цялост. Няма претенции от
никоя от страните.

-No. 100-Д-121/ 14.10.2009 с „Кострой“ ООД;

Дейностите по договора са изпълнени в цялост. Няма претенции от
никоя от страните.

-No. 100-Д-141/ 7.10.2008 с „Пътища и мостове“ ЕООД;

-No. 100-Д-122/ 15.10.2009 с „ТАЛ Инженеринг“ ЕАД;

-No. 100-Д-109/ 22.06.2011 с „РИ-СОФ“ ООД;

Строително монтажните работи по договора са изпълнение в
цялост. Гаранционният срок на обекта е изтекъл. Няма претенции
от никоя от страните.
Дейностите по договора са изпълнени в цялост. Няма претенции от
никоя от страните.
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-No. 100-Д-181/ 06.12.2011 с „Черита“ ЕАД;

-No. 100-Д-130/ 15.06.2012 с „Диана Комерс-1“ ЕООД;

-No. 100-Д-141/ 06.07.2012 с ЕТ „Стройгруп – Любомир Томов“;

Строително монтажните работи по договора са изпълнение в
цялост. Гаранционният срок на обекта е изтекъл. Няма претенции
от никоя от страните.
Дейностите по договора са изпълнени в цялост. Няма претенции от
никоя от страните.
Дейностите по договора са изпълнени в цялост. Няма претенции от
никоя от страните.

Договорът не е относим към обекта на концесия .
-No. 100-Д-114/ 21.05.2012 с Одисей-ИВ ООД;

-No. 100-Д-236/ 21.12.2013 с „Интерпром“ ЕООД.
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Строително монтажните работи по договора са изпълнени в цялост.
Гаранционният срок на обекта изтича на 01.07.2019 г. Няма
претенции от никоя от страните.

Доставката по ВП № 100-9187/26.04.2018 г. е изпълнена. Няма
Моля потвърдете дали доставката съгласно Възлагателно писмо
претенции от никоя от страните.
(100-Д-3187/26.04.2018) от 20.04.2018 до Adelte, Buenos Aires;
моля потвърдете дали има каквито и да било претенции на някоя
от страните по поръчката.

Моля потвърдете кога изтича срока на поддръжката на системата
ИНВЕНТ съгласно Възлагателно писмо от 03.10.2017 (10019345/03.10.2017) и дали ще бъде продължен;

Срокът на поддръжката на системата ИНВЕНТ изтича на 12.10.2018
г. Към момента няма информация относно продължаването му.
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Моля потвърдете дали срокът на услугите по Възлагателно писмо
(100-14478/ 21.07.2017) до „Либра Инструментс“ ООД е изтекъл
и дали има каквито и да било претенции на някоя от страните по
поръчката.;
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Моля потвърдете дали срокът на услугите по Възлагателно писмо
(100-1432/ 20.07.2017) до „Вадис“ ООД е изтекъл и дали ще бъде
продължен (и за какъв период);
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Срокът на действие на Възлагателно писмо № 100-14478/21.07.2017
г. е изтекъл. Няма претенции от никоя от страните.
Има ново Възлагателно писмо № 100-11504/25.05.2018 г., влизащо
в сила от 27.07.2018 г., за срок от 12 месеца.
Информацията е налична за преглед във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 3.52.
Срокът на услугите по Възлагателно писмо (100-1432/ 20.07.2017) е
приключил. Предстои възлагане на услугата за срок от една година.

Срокът на услугите по ВП № 100-8647/ 03.05.2017 г. е до 08.03.2019
Моля потвърдете дали срокът на услугите по Възлагателно писмо г.
100-8647/ 03.05.2017) до „Хидро Крафт“ ще бъде продължен и за
какъв период;
Ще бъде преценено към датата на изтичане на срока на действащия
Моля потвърдете дали срокът на договора със SITA Information договор.
Networking Computing USA Inc. от 19.05.2015 за доставка на
система за полетен контрол DCS ще бъде продължен през 2019 г.;
Принципно, подлежи на периодично подновяване.
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Моля потвърдете дали срокът на договора с „Протех“ АД от
22.12.2017 г. ще бъде продължен в края на 2018 г.
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Не е учредявана банкова гаранция от страна на „Летище София“
ЕАД.
Моля представете банковата гаранция по договора с Булгаргаз
„Летище София“ ЕАД заплаща на доставчика „Булгаргаз“ през
(№100-Д-273/30.11.2017).
месеца на доставка, съгласно чл. 12.16. от сключения договор и
поради тази причина не се изисква учредяване на банкова гаранция.
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Договорът е в сила, няма предизвестие за прекратяване.
28

Моля потвърдете дали срока на договора с „Корис България“ ООД
от 15.06.2015 г е продължен и представете съответните анекси.
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Информацията е налична за преглед във Физическата
Моля представете Приложенията 1 (I и II) към Абонаментен информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
договор № 629\2016 с Амадеус;
Документацията за концесията – Приложение 3.53.
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Стандартният договор и Анекс А на ИАТА не се подписва.
Моля представете подписаните Стандартни договори за наземно
Договорите за наземно обслужване се сключват по опростена
обслужване и анекси А към тях.
процедура на ИАТА.
Всички договори, сключени от „Летище София“ ЕАД са
представени на разположение в информационните стаи, като срокът
на всеки договор е упоменат в него.
Моля представете списък на всички договори на Летище София Представяме Справка за договорите за доставки, услуги и
изтичащи до Датата на влизане в сила или по-късно, срокът на строителство, подлежащи на периодично подновяване налична за
които се очаква да бъде продължен и за какъв период.
преглед във Физическата информационна зала при условия и по ред,
посочени в клауза 5.1. от Документацията за концесията –
Приложение 3.54..
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