
Образец

ДО
„СБР-НК” ЕАД

ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 
с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване 

на „СБР-НК“ ЕАД“ по обособена позиция № 3*

Настоящата оферта е подадена от
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ЕИК/Булстат/ЕГН/ Идентификация за 
чуждестранно лице 000694959, със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: 
гр. София ул. „Света София“ № 5, , представлявано от Стилиян Петков Вътев и Радка 
Иванова Тончева, чрез пълномощника Милен Йовчев Яков, с приложено пълномощно, 
с приложено пълномопщо от дата 10.5.2017 на нотариус Веселина Куцарова № 269

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 № 3.

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

Предлагаме да изпълним 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:

ОББ АД предоставя на своите клиенти платформа за интернет банкиране с максимална 
защита обхващаща цифров сертификат или КЕП (Квалифициран електронен подпис) в 
комбинация със статична или динамична парола генерирана от специално устройство 
(U-code). Системата за електронно банкиране предоставя следните възможности:

• Информация за състояние по банковите сметки;
• Информация за извлечение по банковите сметки с възможност за експорт на 

информацията във файл;
• Справка за клиентска позиция - информация за използваните банкови продукти 

като сметки, депозити, кредити, карти, транзакции на ПОС терминали, овърдрафт 
по сметка, инвестиции в ценни книжа;

* Документът се попълва поотделно за всяка обособена позиция (№ 2, 3 или 4), за която участникът 
подава оферта.
 ̂Попълва се само в случай, че офертата се подава от пълномощник, като се посочва дата и per. № на 

нотариално завереното пълномощно и се прилага пълномощното.



• Информация и плащане на дължимите местни данъци и такси към определени 
общини;

• Изпълнение на вътрещнобанкови и междубанкови преводи в национална и 
чуждестранна валута през BISERA, RINGS, SWIFT, SEBRA, ТАРГЕТ2 и SEP A;

• Иницииране на преводи от и към бюджета;
• Иницииране и обработване на преводно нареждане за директен дебит;
• Импорт на платежни документи от файл -  в лева и валута;
• Обработка на работни заплати на служителите;
• Безкасова покупко-продажба на валута по преференциални курсове;
• Търговия с ценни книжа;
• U-info -  online SMS известие за движение по банковите сметки;
• Подаване на електронни заявки за извърщване на банкови услуги;

Корпоративен модел на работа в платформата за електронно банкиране
(U-Online)

• Възможност за работа на няколко потребителя на различни компютри;
• Възможност за определяне и работа на потребители с различни нива на достъп до 

банковата информация и извършваните транзакции;
• Предварителна обработка на банкови документи по различни критерии избирани 

от клиента -  подготовка, подписване, изпращане, отказване, спиране, проверка на 
история за всички използвани транзакции;

• Възможност за връзка от и към счетоводни системи чрез Импорт и Експорт на 
файл в определен от банката XML или TXT формат.

4. Посочване на платформи за интернет банкиране:

• WEB базирана с достъп през браузър
• Мобилно приложение -  само за физически лица

5. Посочване на налични предвидени защитни механизми за интернет банкиране

• Използване на защитена връзка чрез TLS протокол за криптиране между 
клиентския компютър и сървъра на банката

• Сертифицирано автентичността на страницата за Интернет банкиране със 
сертификат издаден от Geo Trust с 256 битово шифроване

• Клиентски сертификат, издаден от банката или КЕП, потребител и парола
• Изискване за въвеждане на код за сигурност при грешно въведена парола за вход
• Автоматично заключване на профила след опреден брой грешни пароли за вход
• Динамична парола за достъп до менюто за плащанията -  Активни операции
• Верифициране сметката на получателя при първо плащане
• Допускане работа само с една активна сесия

6. Предлагаме срок за обслужване на плащанията /в часове/:
Плащания по сметки на клиенти в ОББ АД -  1 минута;
Плащания по сметки на клиенти в други банки -  210 минути

7. Предлагаме 0.00 (нула цяло процента) % лихва на месец за разплащателна сметка в 
лева.
8. Предлагаме 0.00 (нула цяло процента) % лихва на месец за разплащателна сметка в 
евро.



9. При откриване на депозитна сметка в лева от Възложителя в представлявания от мен 
З^астник предлагаме:
9.1. 0.00 (нула цяло процента) % лихва при теглене на дата, различна от падежа (средна 
стойност за срочни депозити).
9.2. 0.05 (нула цяло и пет стотни процента) % лихва по месечен депозит в лева при 
теглене на падеж.
9.3. 0.15 (нула цяло и петнадесет стотни процента) % лихва по шестмесечен депозит в 
лева при теглене на падеж.
9.4. 0.15 (нула цяло и петнадесет стотни процента) % лихва по едногодишен депозит в 
лева при теглене на падеж.
10. Представляваният от мен участник разполага със следните банкови клонове:
10.1. Филиал Банкя -  ОББ АД клон Люлин 4, жк Люлин-4, бл.417 П, вх.А и вх.Б Партер
10.2. Филиал Баня -  Карловско -  ОББ АД клон Карлово, гр. Карлово, 4300, ул. Петко 
Събев №10
10.3. Филиал Баните -  обл. Смолян -  ОББ АД клон Смолян, гр. Смолян, бул. България 
№4
10.4. Филиал Кюстендил -  ОББ АД клон Кюстендил, гр. Кюстендил, 2500, пл. 
Демокрация №1
10.5. Филиал Наречен -  ОББ АД клон Асеновград, гр. Асеновград, 4130, пл. Николай 
Хайтов №3
10.6. Филиал Павел Баня -  ОББ АД клон Казанлък гр. Казанлък, 6100, пл. Севтополис 
№14
10.7. Филиал Поморие -  ОББ АД клон Поморие, гр. Поморие, 8200, ул. ул. княз Борис I 
№69
10.8. Филиал Хисаря -ОББ АД клон Хисаря, 4180 гр. Хисаря, ул. Иван Вазов

(Посочват се адресите на най-близките банкови клонове до адресите на всеки един от филиалите на 
Възложителя , включени в съответната обособена позиция, за която се подава настоящото техническо 
предложение. Участникът може да добавя редове)

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 да ползваме подизпълнители.
Подизпълнителят, който ще използваме, е:

№
Наименование

на
Подизпълнителя

ЕИК/ЕГН на 
подизпълнителя

Вид на работите, 
които ще извършва

Дял на участието 
от общата 

стойност на 
поръчката (в %)

1. „ с о т -
Сигнално - 
охранително 
техника“ ЕООД

831144160 Транспорт с брониран 
автомобил

14.83%

(Попълва се в случай, чевт. 1 лицето е декларирало, че ще използва подизпълнители. При необходимост
лицето може да добавя редове в таблицата.)

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“:



Услуга цена в лева 
без ДДС

1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 5.00

2 Такса за вноска на каса по PC в лева 0.1%

3 Такса за теглене на каса по PC в лева
0.08% MIN 1 
МАХ 100

4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
банкиране

0.45

5 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 
нареждане на хартиен носител

0.6

6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 
банкиране

4.50

7 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез платежно 
нареждане на хартиен носител

6.00

8 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез електронно банкиране 0.00

9 Такса за вътрещнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 
хартиен носител

0.30

10 Такса за инкасиране и транспортиране на парични средства в лева на 
посещение

Инкасиране 
0.1% върху 
внесената 
сума
Транспорт -  
24 лв. на 
посещение 
без ДДС

11 Такса за откриване на разплащателна сметка в лева 0.00

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.


