Отговори на зададени въпроси относно: Обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител
за комплексно банково обслужване на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, регистрирана в
регистъра на АОП с уникален номер 9040428
Въпрос 1: Какъв е средномесечния брой вноски и тегления на/от каса, приблизителен размер
на 1 вноска/теглене?
Отговор: Средномесечния брой вноски е 150-160, тегления няма. Размера на една вноска е
500-1000 лв.
Въпрос 2: По показатели „Междубанков превод” и „Междубанков превод интернет банкиране”
– плащане през коя платежна система (РИНГС или БИСЕРА) следва да оферираме? В тази
връзка, какъв е сердномесечния брой изходящи междубанкови преводи осъществявани
посредством сестемите РИНГС и БИСЕРА?
Отговор: Трябва да се оферира през системата БИСЕРА и системата РИНГС. Средномесечния
брой изходящи междубанкови преводи е 1500-1600.
Въпрос 3: Каква част от изходящите междубанкови преводи (РИНГС/БИСЕРА) се осъществява на
гише и каква част – през интернет банкиране?
Отговор: Всички междубанкови преводи са интернет.
Въпрос 4: Какъв е броят на записите в масовия файл за превод на трудови възнаграждения и
колко пъти месечно възложителят извършва превод (аванс/заплата)?
Отговор: Броят на зипсисите в масовият файл е 170-200 бр.
Въпрос 5: Какъв е приблизителният размер на средномесечното салдо по разплащателна
сметка?
Отговор: Средномесечното салдо по разплащателната сметка е около 300 000-600 000 лв.
Въпрос 6: Доколкото:
-

По смисъла на Наредба 11 не се дефинира понятие „отчет за второто полугодие”;
- по смисъла на Наредба 11 (чл.10, ал. 1) достоверността на представените отчети се
оцерява в процеса на проверките на място от управление „Банков надзор”;
По смисъла на вътрешните правила на съответния участник е възможно информацията
и представените отчети да представлява „търговска тайна”;

Допустимо ли е участник да декларира коефициент на ликвидност (в Ценова оферта по
Образец 2) в изпълнение на изискването по т. 1, без да изпълни изискването по т. 2 и без
това да е основание за отстраняването му от участие?
За целите на оценка по количествен показател Такси и комисионни за касови операции
сметка (Кк1 – тежест 10%). Възложителят е поставил изискване към участниците да посочат
стойности в лв. (в Ценова оферта по Образец 2).

Отговор: По показател ликвидност Кн4 за удостоверяване верността на изчисления средно
аритметично коефициент за второ полугодие на 2014 г., да представят отчети по Наредба
11 на БНБ за всеки месец от второто полугодие на 2014 г. Участникът, който не може да
представи доказателства следва да представи декларация, в която да декларира
усреднения коефициент на ликвидност за второто полугодие на 2014 г., като изрично заяви
че данните съответстват напълно на представените отчети пред БНБ.
Въпрос 7: Допустимо ли е предложената такса за обслужване (очаквано за разплащателна
сметка в лв.) да е обвързана с получаване на отчет през система за Интернет банкиране
(независимо от периодичността му), или следва да е за получаване на отчет на хартие
носител (например веднъж месечно)?
За целите на оценка по количествен показател Такси и комисионни за касови операции
сметка (Кк2 – тежест 5%) Възложителят е поставил изискване към участниците да посочат
стойности в лв. (в Ценова оферта по Образец 2).
Отговор: Да възможно е само по интернет да се изпращат отчети.
Въпрос 8: Допустимо ли е участникът да предложи комисионни в % от стойността на
съответната внесена или изтеглена сума в лв. (в банкноти дневно)?
Отговор: Няма такова изискване в публикуваните документи за участие.
Въпрос 9: Допустимо ли е предложените такси за междубанкови преводни операции в лв.
да са обвързани с ползване на платежна система БИСЕРА или трябва изрично да бъдат
посочени и такси за платежна система РИНГС?
Отговор: Следва да бъдат оферирани и за двете системи
Въпрос 10: Допустимо ли е предложеният годишен лихвен процент да е само за
разплащателна сметка в лв., или трябва изрично да бъде посочен и годишен лихвен
процент за разплащателна сметка в определена чужда валута?
Отговор: Трябва да бъде посочен лихвен процент за всички видове банкови сметки
-

Разплащателна в лв.
Разплащателна валутна
Капиталова
Корпоративна дебитна карта

