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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-НЮ* ЕАД** по обособена позиция №4^

Настоя1цата оферта е подадена от ИНТЕРНЕПГЬНЪЛ АСЕТ БАНК АД, ШЖ 000694329, 
със седалище и адрес науправление/постоянен адрес; гр. София, бул. Тодор Александров 
№ 81-83, представлявано от Алексей Асенов Цветанов -  Главен изпълнителен директор 
и Румен Георгиев Сираков -  Изпълнителен директор,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Представяме Ви нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет 
„И ^(ф  на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД* 
по обособена позиция №4.

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

Щ)едлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните 
условия:

1. Срок на изпълнение: до 15.06.2022 г., считано от датата на влизане в сила на догов^та 
- 25.08.2019 г.
2. Деклтфираме, че при изпълиедието на обществената п(фъчка ще спазваме 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на (жошша среда, затфила на 
заетостта и уоювията на труд.
3. Описание на техническата харштеристика на услугата „HHTq>Her банщ>ане“ и видове 
банкови услуги, които могат да се ползват чрез инт^шет башпфане;

Интернет Банкирането на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД осигурява техническа 
възмож1Юст на клиента т  Банката да тфедава по електронен път платежни нареждания 
в б ъ л г^ к и  лева и чуждестранна валута, както и да получава инф(фмация и извлечения 
за състоянието и движенията по банковите си сметки от ведка точка на света.
1) Възможности;

- Управление на сметките
- Преглед на сметките
- Справка за лихвшите условия
- Справка за таксите и комисионните
- Банкови съобщения
- Информация за валутните курюове

/ - Справки по салда на сметките
- Справки по оп^>ации (транзакции), извц>шени върху сметките
- Справки по оп^ации (транзакции), извършени с Банкови Карти

Ш>

[окумешгьт се попълва поотделно за всяка обособена позиция (№ 2 ,3  или 4), за която участникът подава
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- Получаване на информация 

2) Плащания:
Системата пюволява създаване на Заявки за различни видове Плащания, които или 

се изпращат направо на Банката за изпълнение, или се нареждат на опашка за 
потвърждение от оторизирани служители на Фирмата, преди да се изпратят към Банката:

- Единично плащане (нареждане) по БУС 9098
- Единично плащане (нареждане) към бюджета по БУС 9098
- Инкасо и инкасо към Бюджета
- Издаване на съгласие за инкасо
- Единично международно плащане (нареждане) -SWIFT (МТ103) Извършване на 
Change-onepaHHH м еж ^ сметките
- Откриван^закриване на депозити
- Регистриране на шаблони на ордери за плащания
- Проверка състоянието на заявки по наредени платежни нареждания
- Изпращане на ордери към RlNGS-системата за брутен междубанков сетълмент 
в реално време.

4. Посочване на платформи за интернет банкиране: една платформа 
https://assetonline.iabuik.bg/WebBank/

5. Посочване на налични предвидени защитни механизми за интернет банюфане;

Използваната от банката платформа за интернет банкиране е защитена от четири 
запцтпш механизми:
1. „Потребителско име“ е валиден e-mail адрес и служи за идентифициране на 
оправом(шюния ползвател от системата.
2. ,Д1арола“ е персонализирана защитна характеристика на потребителското име и 
заедно с него служи за доказване самоличността на оправомощеиия ползвател.
Плюлата е произволно избрана комбинация от цифри, букви и препинателни знаци, 
която се въвежда от ощмшомощения ползвател при всяко влгоане в системата.
3. ,^]^факт(фна автентикация” е средство за допълнителна идентификация на 
оправомощеиия ползвател с цел повишаване сигурността на услугите в Acer онлайн и 
представлява телефшно обаждане от предварително посочен от оправомощеиия 
ползвател кюбилен телефонен номер до посочен от системата теяе^нен  номер, или 
телефонно обаждане от щ>едваршелио посочен от ощ>авомощения ползвател мобилен 
телефшен ном ^ до посочен от системата телефонен ном^р и въвеждане на ОТР код.
4. „ОТР (One time passwotd) код“ е уникална, еднократно използваема, 4-разрядна 
цифрова комбинация, 1федставляваща код за идентификация на оправомшцения 
ползвател при изв^шване на платежни и неплатежни банкови оп^>ации.

6. Предлагаме спок за обслужване на плашяниатя /в чясоиа/tQ 02 часа.
7. Лфедлагаме 0,15 (нула цяло и петнадесет ) % лихва на месец за разплащателна сметка 
в лева.
8. Подлагаме 1,00 (един) % лихва на месец за разплащателна сметка в евро.
9. Е^дставляваният от мен участник разполага със следните банкови клгаове:

• Велинград 4600 бул. Съединение 206;
•  Кюстендил 2500 бул. България 17;
• Баните 4940 ул. Стефан Стамболов 3;

10. Заявяваме, че при поискване от Възложителя, ще предоставяме ивфсфмация за 
начиСлената/ите лихва/и по смеТката/ите му в срок до 1 (един) работен ден.

/
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11. Заявяваме, че при поискване ще предоставяме информация за салдото/салдата по 
сметката/ите на Възложителя в срок до 1 (един) р а б ^ н  ден.

12. Декларираме, че ще няма да ползваме подизпълнители.
13. Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка 

с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на 
СБР-НКЕАД“;

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 0,00

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

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

0,49

5 Такса за изходящ междубанков щ>евод в лева по БИСЕРА чрез шшежно 
нареждаж на харпрен носител

0,49

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

3,98

7 Такса за изходящ междубанков превод в лева п6 РИНГС чрез платежно 
нареждане на х^ггаен носител

3,98

% Такса за вътрешнобанков щ>евод в лева чрез електронно банкщмше 0,00

9 Такса за вътрешнобанков превод в лева чрез платежно нареждане на х^утиен 
носител

0,00

10 Такса за плавдания с банкови к^ути на ПОС терминал 1,00%

11 Такса месечно обслужване на ПОС терминал ттри оборот под 1000 лв. 0,00

12 Такса месечно обслужване на п о е  т^укшнап при об^хут над 1000 лв. 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 закшови изисквания за осъществяване на дейностите -  предмет на общ ес^ *'̂  
п<юъчка.

У
^ SOPIA Л

Главен изщ|^нителен ) * шпълнителен директор
Дата: 10.04.2019 г. Руме1̂ 1̂ф:
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