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БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 
PIRAEUS BANK BULGARIA SA

3 0 - I t-  2017

Образец

Изх. №./

ДО
„СБР-НК” ЕАД

ОФЕРТА

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

НК“ ЕАД, филиали Момин проход. Овча могила и Вършец“

Настоящата оферта е подадена от

Банка Пиреос България АД, ЕИК/Булстат 831633691,

със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр. София, 1784, бул. Цариградско шосе 
115№, сграда Е,

представлявано от Емил Ангелов Ангелов -  Главен Изпълнителен Директор и 

Любомир Игнатов Пунчев -  Изпълнителен Директор 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нащата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор 
на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали 
Момин проход. Овча могила и Вършец“

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: до 24.08.2019 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:
Системата за интернет банкиране позволява:

• достъп в реално време до услугите на банката при осигурена онлайн свързаност с 
основните банкови и бек офис системи на Банка Пиреос България (информацията за 
салдата по сметките е винаги актуална);

• работа в режим 24/7: справка на състоянието и движенията по сметките в реално време, 
по всички продукти, ползвани в Банка Пиреос -  сметки, депозити, кредити, кредитни 
карти; управление на продуктите;

• извършване на безкасови преводи между собствени средства, плащания към 
контрагенти, плащания към бюджета, валутни преводи, периодични плащания , 
извършване на безкасова покупко-продажба на валута и други.

Системата позволява гъвкаво управление на дистанционното разпореждане със сметките при 
ползването на следните възможности:

• регистриране на неограничен брой потребители;



• гъвкаво управление на правата за достъп до продуктите на отделните потребители: 
пасивен -  само за справки, активен -  неограничен, активен -  с определени рестрикции и 
лимити;

• опция за прилагане на различни лимити: по вид транзакции, дневни за потребител, 
дневни общо за всички потребители;

• опция за прилагане на гъвкава схема за подписване на платежни документи (от едно и 
повече лица), като схемата може да е различна за различните видове транзакции.

4. Посочване на платформи за интернет банкиране:
Банка Пиреос България предлага уеб-базирана услуга за отдалечено банкиране (“winbank”), 
реализирана чрез многоканална платформа за електронно банкиране и изградена върху най- 
съвременните технологии и стандарти за системна архитектура.

5. Посочване на налични предвидени защитни механизми за интернет банкиране 
За гарантиране на сигурността на операциите е приложен най-модерният метод за автентикация 
на потребителите, а именно - двуфакторна автентикация чрез еднократни кодове, които се 
получават със смс-и или се генерират от специални хардуерни устройства (т. нар. е-токъни). 
Тези кодове се въвеждат при извършване на преводи с цел допълнителна идентификация. За 
още по-голяма сигурноет е възможна настройка, при която достъпът до системата става при 
въвеждането на потребителско име, парола и задължително код, генериран от токън 
устройство.
Сигурността също е реализирана чрез:

• Защитен трансфер на данни чрез ползването на 128-битови криптирани сесии при 
комуникацията между клиентския браузър и сървъра на системата; HTTPS протоколът е 
задължителен при използването на електронното банкиране.

Сървърният сертификат е издаден от Verisign -  лидер сред доставчиците на сертифициращи 
услуги в интернет.

• Автоматично прекратяване на сесия след 10 минутен период на неактивност.

• Блокиране на потребител след въвеждането на 3 последователни пъти на грещен ПИН- 
код.

Съгласно вътрешните процедури на Банката, за да бъде възстановен достъпът на 
потребителя е нужно упълномощен представител на дружеството да посети клон на 
Банката.
• Използване на защитни стени (Firewalls), чрез които се контролира достъпът на 

потребителите до сървърите на системата за електронно банкиране.

6. Внедрени са рещения на водещи в света фирми, насочени към своевременно 
установяване на зловреден код на компютрите на потребителите, ползващи системата за 
електронно банкиране, както и към предотвратяване на фишинг атаки и измами.

7. Предлагаме срок за обслужване на плащанията /в часове/: 0,02ч.
8. Предлагаме 0,005% (нула цяло нула нула пет стотни процента) % лихва на месец за 
разплащателна сметка в лева.
9. Предлагаме 0,005% (нула цяло нула нула пет стотни процента) % лихва на месец за 
разплащателна сметка в евро.
10. При откриване на депозитна сметка в лева от Възложителя в представлявания от мен 
участник предлагаме:
8.1. 0,00 (нула) % лихва при теглене на дата, различна от падежа (средна стойност за срочни 
депозити).



8.2. 0,03 (нула цяло нула три десети процента) % лихва по месечен депозит в лева при теглене 
на падеж.
8.3. 0,15 (нула цяло и петнадесет десети процента) % лихва по шестмесечен депозит в лева при 
теглене на падеж.
8.4. 0,20 (нула цяло и двадесет десети процента) % лихва по едногодишен депозит в лева при 
теглене на падеж.

клон Пазарджик гр. Пазарджик ул. "Пловдивска" № 20
клон Ловеч гр. Ловеч ул. "Търговска" № 42
клон Монтана гр. Монтана ул. "Граф Игнатиев" № 4
клон Плевен Жинзифов гр. Плевен ул. "Райко Жинзифов" № 1
Клон Плевен Дойран Гр. Плевен Ул. Дойран № 152
клон Свищов гр. Свищов ул. "Цар Освободител" № 88
клон Враца гр. Враца ул. "Антим" № 1

12. Срок на валидност на офертата (най-малко до 01.04.2018 г.); до 01.04.2018г.;
13. 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.
14. Заявяваме, че при поискване ще предоставяме информация за салдото/салдата по 
сметката/ите на Възложителя в срок до 1 (един) работен ден.
15. Декларираме, че ще ползваме / няма да ползваме подизпълнители.
Подизпълнителят/подизпълнителите, който/които ще използваме, е/са:

№ Наименование на 
Подизпълнителя

ЕИК/ЕГН на 
подизпълнителя

Вид на работите, 
които ще извършва

Дял на участието от 
общата стойност на 

поръчката(в %)
1 Ей Ес Пи ЕООД 121078722 инкасиране и

транспортиране на парични 
средства

10%

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

16. Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: „Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на СБР-НК ЕАД, 
филиали Момин проход. Овча могила и Вършец“:

Услуга Цена в лева без 
ДДС

1 Такса месечно обслужване по разплащателна сметка (PC) в лева 0.00

2 Такса за вноска на каса по PC в лева 20.00

Такса за теглене на каса по PC в лева 0.00

4 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез електронно 
банкиране 0.50

5 Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА чрез платежно 
нареждане на хартиен носител 0.60



6 Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС чрез електронно 
банкиране 5.00

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 0.20

9 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на 
хартиен носител 0.30

10 Такса за инкасиране и транспортиране на парични средства в лева на 
посещение 0.00

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.

Всички предложени цени са крайни и включват всякакви допълнителни комисионни, такси, 
разноски и/или друг вид разходи, свързани с изпълнение на съответната услуга.

Дата; 28.11.2017 г.

Емил Ангелов 

Главен Изпълнителен Директор^


