№
Въпрос
1 Моля да предоставите информация за минали, настоящи и предстоящи
съществени щети, заведени от „Летище София“ ЕАД, трети ползващи се лица
или други трети страни по или във връзка с някоя от застрахователните
полици, предоставени в информационната зала.
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Отговор
Справка за заведени щети от „Летище София” ЕАД по
застраховка имущество, застрахователен договор № 100-Д107/23.05.2017 г. „Пожар и природни бедствия” - „ЗАД
Армеец” АД за периода от 01.06.2017 г. до 31.07.2018 г. е
налична за преглед на място във Физическата информационна
зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 3.64.
Справка за заведени щети от „Летище София” ЕАД по
застраховка имущество, застрахователен договор № 100-Д297/27.07.2018 г. „Пожар и природни бедствия” - „ЗАД
Армеец” АД за периода от 01.08.2018 г. до 31.07.2019 г. е
налична за преглед на място във Физическата информационна
зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 3.51.1.
Информация за настъпили събития по застраховка
„Отговорност на летище София и летище Пловдив за
причинени имуществени и неимуществени вреди на трети
лица от дейността им като летищен оператор и оператор по
наземно обслужване” –
застрахователна полица №
0610000751, изх. №100-Д-287/14.12.2018 г. „ЗД Евроинс” АД
с период на действие от 15.12.2017 г. до 14.12.2018 г. е налична
за преглед на място във Физическата информационна зала при
условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията за
концесията – Приложение 3.65.
Моля да потвърдите, че Приложение 9 (налично във физическата Потвърждаваме.
информационна зала) не съдържа информация за лицензионни споразумения
и други права на трети лица, с изключение на сертификатите за регистрация на
двете търговски марки на „Летище София“ ЕАД.
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Моля да предоставите Договора(ите) за създаване и поддръжка на уебсайта на Уебсайтът е обновен с възлагателно писмо, налично за преглед
„Летище София“ ЕАД достъпен през www.sofia-airpot.bg.
в Електронната секция на Информационната зала –
Приложение 3.70.
Няма договор за поддръжка.
Моля да уточните кой договор реферира към Система за летищно обслужване Системата за летищно обслужване на полетите (АНМ) е
на самолетите (AHM). Това договорът за Летищни услуги между SIТA и вътрешна разработка.
Летище София ЕАД от 01.09.2016 г. ли е? Ако не, моля предоставете договора
за тези услуги и съответните лицензи, при наличие на такива.
Моля да потвърдите броя на договорите в сила, сключени със SITA и да Договорите, сключени със SITA, които са активни, са 4 броя:
уточните за кои ИТ системи те се отнасят.
1. Договор за обмен на служебни съобщения SITATXT;
2. Договор за CITE;
3. Договор за услугата WORLDTRACER;
4. Договор за доставка на система за полетен контрол
DCS.
Моля да предоставите договора с WORLDTRACER и да уточните какъв е Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
предметът му.
Информационната зала – Приложение 3.71.
Mоля да представите договора за закупуване/наемане на счетоводния софтуер Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Sonita и съответната лицензия за използването му, при наличие на такава.
Информационната зала – Приложение 3.72.
Поддръжката на продукта в т.ч. получаване на актуалните му
версии се извършва въз основа ежегодно възлагане на
абонаментна поддръжка.
Mоля да представите договора за закупуване/наемане на софтуера за Софтуерът за управление на човешки ресурси Omeks е закупен
управление на човешки ресурси Omeks и съответната лицензия за от „Летище София“ ЕАД по фактура № 0000139309 от
използването му, при наличие на такава.
05.09.2017 г.
Моля, представете договорите с Honeywell за закупуване/наемане на софтуера BMS (Сградна автоматика)
за сградната автоматика и за контрол на достъпа и съответните лицензи.
Софтуера е приет заедно със сградата през 2006 г. Прилагаме
лиценз за сградната автоматика от 2005 г. и лиценз за ъпгрейд
на софтуера от 2017 г. налични за преглед в Електронната
секция на Информационната зала – Приложение 3.73.
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10 Моля да предоставите договора за софтуера и услугите за видеонаблюдение.

Сключен е договор с предмет: „Абонаментно обслужване и
техническа поддръжка на системата за видео-контрол,
инсталирана на летище София“, № 100-Д-281/8.12.2017,
представен в информационната зала offline – Папка № 3.
11 Моля да предоставите договора и съответния лиценз за CASRA, системата за Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
обучение в авиационния учебен център.
Информационната зала – Приложение 3.74.
12 Моля да предоставите договора и съответния лиценз за Система за служебен Информацията е налична за преглед на място във Физическата
обмен на електронни съобщения (SITATXT).
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза
5.1. от Документацията за концесията – Приложение 3.75.
13 Моля, представете договора за закупуване/наемане на софтуера за цифрова Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
радиосистема ТЕТРА (TetraNode Exchange Entry Level (TNX-EL)) и Информационната зала – Приложение 3.76.
съответната лицензия за използването му.

14 Моля да предоставите договорите за закупуване/наемане и поддръжка на Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
посочения по-долу хардуер:
Информационната зала – Приложение 3.77.
Servers: HP ProLiant DL380 (G6,G7,G9) HP ProLiant DL385 G8 Storage System:
HP EVA P6300 Working stations: HP dc5750, HP ProDesk 600
15 Моля потвърдете, че списъкът с предоставени обезпечения по Договори за
наем, предоставен като част от Приложение I.5/16.08.2018 "Копия от
предоставени банкови гаранции и депозити" във Физическата база данни,
представлява пълен списък на предоставените обезпечения по Договорите за
наем.

Допълнително на 20.09.2018 г. е предоставена банкова
гаранция в Електронната секция на Информационната зала Приложение 3.40.1.
Представяме за преглед в Електронната секция на
Информационната зала – Приложение 3.78. - две банкови
гаранции към договори за наем 100-Д-307/13.08.2018 г. и 100Д-50/16.03.2017, както и актуализирана справка на внесени
депозити за обезпечение по договори за наем към дата
19.09.2018 г.
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