
no образец

ДО
„СБР-НК” ЕАД

ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП 

с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на
„СБР-НК“ ЕАД“по обособена позиция № 2

Настоящата оферта е подадена от
„Централна кооперативна банка” АД, ЕИК/Булстат/ЕГН/ Идентификация за 
чуждестранно лице 831447150, със седалище и адрес на управление/постоянен 
адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, представлявано от Георги 
Димитров Константинов -  Изпълнителен директор и Тихомир Ангелов Атанасов - 
Прокурист, чрез пълномощника Александър Петров Попов, с приложено 
пълномопщо per. № 1159 от 10.05.2017 г. по описа на Анета Микова - нотариус с район 
на действие PC - София и per. № 127 при Нотариална камара

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет„Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР- 
НК“ ЕАД“ по обособена позиция № 2.

Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на възложителя, 
заложени в Техническите спецификации за изпълнение на обществената поръчка.

Предлагаме даизпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните 
условия:

1. Срок на изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца,считано от 25.08.2017 г.
2. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка ще спазваме 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд.
3. Описание на техническата характеристика на услугата „интернет банкиране“ и 
видове банкови услуги, които могат да се ползват чрез интернет банкиране:
„Централна кооперативна банка” АД предоставя услуга интернет банкиране (ССВ 
Online) при изпълнени кумулативно следните необходими минимални технически 
изисквания:

За да можете да извършвате банкови операции в Интернет по вашите сметки в 
ЦКБ, са Ви необходими:

• компютър с инсталирана кирилизирана операциона система Windows 
98/Ме/2000 SP4/Xp SP2/2003Wista/7;

• браузер Internet Explorer 7 или по-висока версия, Firefox 3 или по-висока 
версия;

• Интернетл^0Шь^^Нимален капацитет на линията поне 56 kbps.
• Ако по^^^йте Intemeft|x,plorer е нужно да имате инсталиран High Encryption

Pack.
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С цел повГ н ^  на СИГУРНОСТ услугата ССВ Online е достъпна

ен подпис.
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Системата ССВ Online позволява регистрация на електронни подписи, издадени 
от всички лидензирани издатели на удостоверителни услуги на територията на 
РБългария.

Достъпът до интернет банкирането на Централна кооперативна банка АД е в 
реално време.

Видове банкови услуги, които могат да се ползват чрез интернет банкиране 
ССВ Online;

• иницииране денонощно на левови междубанкови плащания и искания за 
директен дебит, които се изпълняват в рамките на работното време на Банката през 
системата БИСЕРА 6;

• извършване на спешни междубанкови левови плащания до 15 ч. през 
системата РИНГС;

• извършване вътрешнобанкови левови плащания по всяко време;
• обработване на масови файлове с платежни нареждания;
• нареждане на валутни разплащания в страната и чужбина, включително и 

през системата БИСЕРА 7, която осигурява намалени транзакционни разходи; 
Преводите се обработват от Банката в рамките на работното време;

• извършване на покупко-продажба на валута;
• договаряне на курсове при покупко-продажба на валзгга в рамките на 

работното време на банката;
• откриване на нови сметки по всяко време, без да се налага да посещавате 

офис на Банката;
• иницииране на преводи, както с текуща, така и с бъдеща дата на изпълнение;
• възможност за създаване на макети на преводи, с цел улесняване на 

въвеждането на данни за същия превод в системата.

Справки и информация;
• получавате денонощни справки и информация - извлечение, движение (с 

възможност за подробни филтри) и салда по всички сметки, открити в ЦКБ АД;
• справка за падежи по депозити;
• справка за състояние на кредити;
• справки по издадени дебитни и кредитни карти -  разполагаемост за 

плащане, движения и извлечения;
• справки за транзакции по ПОС-терминали;
• справки валутни курсове;
• справки централен валутен курс за минал период;
• справка за преводи, очакващи потвърждение.

Услугата ССВ Online е разработена в удобство на своите бизнес клиенти, 
като им позволява гъвкавост в управлението на сметки от множество 
потребители:

• Администратор -  има право да създава потребители към съответната 
регистрация като им задава права за достъп, също така може да създава виртуални 
спесимени по конкретна сметка, с цел по-голям контрол на извършваните операции;

Титуляр
движения и салда', сметки; 

• Счетр^, 
движеция и салд&п 

Onepaj!(^p 
подпис: ----

;а изготвя, да подписва платежни документи и да следи

a -̂ ĵ aBO да изготвя платежни документи и да следи 
^ а  право да подписва нареждания в системата;

само да изготвя платежни документи, без да ги
;яма Нраво да след^движения и салда по сметки;
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Осигурена е възможност за строго дефинирани права и индивидуални 
ограничения на конкретни потребители до сметки, салда и справки.

За удобство на своите клиенти ЦКБ АД осигурява екип от специалисти, който 
може да посети клиента на място и му окаже необходимото съдействие при използване 
на услугата.

4. Посочване на платформи за интернет банкиране;
„Централна кооперативна банка” АД разполага с четири платформи за интернет 
банкиране, както следва:

1. Интернет банкиране (ССВ Online), чрез използване на Квалифициран 
електронен подпис

2. Мобилно банкиране (ССВ Online Lite)
3. Платформата,върху която работи интернет сайта на ePay.bg
4. Mobb платформа за сигурни плащания чрез мобилни телефони

5. Посочване на налични предвидени защитни механизми за интернет банкиране
За защита на информацията и съобразно стандартите, ССВ Online използва 

7 (седем) броя предвидени защитни механизми, осигуряващи надеждност на 
платформата за интернет банкиране:

1. Програма за защита на достъпа чрез Квалифициран електронен подпис, 
потребителско име и парола;

2. Програма за активно следене на пакетите и мониторинг на WEB трафика 
Fortinet Firewall;

3. Extended Validation SSL сертификат, издаден през процедура, включваща 
валидация по домейн, както и задълбочена валидация на организацията за която ще се 
издава сертификата- адрес по регистрация, адрес на офис, телефони, състояние на 
организацията и др.;

4. ЦКБ АД гарантира сигурността на данните, като криптира данните с 256 bits 
криптация и 2048 bits root certificate, които са с най-високо ниво на сигурност;

5. Въвеждане на парола за всяка активна транзакция;
6. Използване на еднократни кодове получавани по алтернативен ел. канал -

SMS;
7. Записване на системна информация относно работата на потребителя през 

Интернет (последно IP, време час и др.)

6. Предлагаме срок за обслужване на плащанията /в часове/:
„Централна кооперативна банка” АД обслужва плащанията веднага след 

постъпване, без ограничение на часовете -  0,02 часа.

7. Предлагаме 0,005 (нула цяло нула нула пет) % лихва на месец за разплащателна 
сметка в лева.

^  нула пет) % лихва на месец за разплащателна

к ^  лева от Възложителя в предетавлявания от мен

8. Предлагаме 0,005 
сметка в евро.
9. При откриване на’ ̂ :  
участник предлагаме^
9.1. 0,01 (нула цяло н ) ^  едн 
(средна! стойност за срсга^ц депози^),,
9.2. 0,11 (иуЗиЪяло и едйнй^^^)..Я*^лихва по месечен депозит в лева при теглене на 
падежс'̂ -

-L :
XJ^ при теглене на дата, различна от падежа
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9.3. 0,21 (нула цяло двадесет и един) % лихва по шестмесечен депозит в лева при 
теглене на падеж.
9.4. 0,36 (нула цяло двадесет и шест) % лихва по едногодишен депозит в лева при 
теглене на падеж.
10. Представляваният от мен участник разполага със следните банкови клонове:
• „Поморие” с адрес: гр. Поморие, ул. Княз Борис I № 55, находящ се в радиус 3,4 км. 

от адреса на филиал „Поморие” на „СБР-НК” ЕАД;
• „Павел баня” с адрес: гр. Павел баня, ул. Освобождение № 9, находящ се в радиус 249 

м. от адреса на филиал „Павел баня” на „СБР-НК” ЕАД;
• „Банкя” с адрес: гр. Банкя, ул. „Княз Борис” № 6, находящ се в радиус 870 м. от 

адреса на филиал „Банкя” на „СБР-НК” ЕАД.
11. Срок на валидност на офертата (най-малко до 04.10.2017 г.): до 04.10.2017 г.;
12. Заявяваме, че при поискване от Възложителя, ще предоставяме информация за 
начислената/ите лихва/и по сметката/ите му в срок до 1 (един) работен ден.
13. Заявяваме, че при поискване ще предоставяме информация за салдото/салдата по 
сметката/ите на Възложителя в срок до 1 (един) работен ден.
14. Декларираме, че ще ползваме / няма да ползваме подизпълнители.
15. Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка 
с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на 
СБР-НК ЕАД“:

цена в 
лева без 

ДДС
1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 0,00 лв.

2 Такса за вноска на каса по PC в лева 10,00 лв.

3 Такса за теглене на каса по PC в лева 0,00 лв.

4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
банкиране 0,19 лв.

5 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 
нареждане на хартиен носител 0,19 лв.

6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 
банкиране 2,69 лв.

7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
нареждане на хартиен носител 2,69 лв.

8 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0,00 лв.

9 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на хартиен 
носител 0,00 лв.

10 Такса за 1̂ 1̂ сиране и ^^адспортиране на парични средства в лева на 
Посещениб? 0,00 лв.

11 1 акса за б д а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ я ^ а т е л н а  сметка в лева 0,00 лв.
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Предложените от нас цени са определени съгласно Техническите спецификации, 
предложените от нас условия за изпълнение на поръчката, проекта на договора, както и 
всички законови изисквания за осъществяване на дейностите — предмет на 
обществената поръчка.

Дата: 12.05.2017 г. ИМЕ И ФАМИЛИЯ: Александър Попов

«Й.


