
  

 

                                                                                   Образец на оферта - Приложение  

 

                                               /наименование на банката/ 

 
         ДО  
                                                                                                                         ДСБПЛPББ „Царица Йоанна" ЕООД 
 гр. Трявна  
  ул. „Бреза“ № 49 

 
 

ОФЕРТА 
 

за участие в процедура за избор на банки, които да извършват финансовите услуги, описани в 
публичната покана на ДСБПЛPББ „Царица Йоанна"  ЕООД и Заповед № РД-07-41 / 27.12.2018 г. 

 
            В качеството ми на ........................................................................... /законен представител, 
пълномощник/ на .................................................................................................................................. 
заявявам, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за избор на банки, които да 
извършват финансовите услуги, описани в публичната покана на ДСБПЛPББ „Царица Йоанна" ЕООД и 
Заповед № РД-07-41 / 27.12.2018 г. 
Приемаме клаузите на проектодоговора, приложен към поканата за участие в процедурата. 
Предлагаме следните условия за изпълнение на договора:  
 
 По отношение на неколичествените критерии: 
 

1. Надеждност на платформа за интернет банкиране. 
Да      Не 
 
 2.    Наличие на офис в гр. Трявна 
Да      Не 
 

      3.     Възможност за издаване на дебитни карти с чип-технология 
 

Да      Не 
 

      4.    Възможност за овърдрафт по дебитна карта в размер до пет нетни работни заплати 
 

Да      Не 
       5. Наличие на собствени банкомати – мрежа от над 500 банкомата в основните населени 
места, включително гр. Трявна. 
 
Да      Не 
 
              6.  Срок за обслужване на плащанията  -  обслужване на плащанията в срок до един 
работен ден 
 
Да      Не 
 
 



 
По отношение на количествените критерии: 

 
1 . Месечна такса за обслужване на фирмената разплащателна сметка - ................................ лв. 
2. Такса за вътрешнобанков превод от сметката на „ДСБПЛPББ – Царица Йоанна" ЕООД чрез 
писмено платежно нареждане - ............................ лв. 
3. Такса за междубанков превод от сметката на ДСБПЛPББ „Царица Йоанна" ЕООД чрез писмено 
платежно нареждане - ...................... лв. 
4. Такса за касови тегления и вноски  - ............................................... лв. 
5. Такса за превод на трудови възнаграждения на служители - ............................................ лв. 
6. Годишен лихвен процент по разплащателна сметка - .................... % 
7. Годишен лихвен процент за депозиране на средства до 70 000 лева за период до 6 
месеца......................... % 
 

Ангажирани сме в случай, че бъдем  избрани за Изпълнител по настоящата процедура, 
предложените такси и лихвени проценти да останат непроменени до изтичане срока на договора, 
който ще сключим с  ДСБПЛPББ „Царица Йоанна" ЕООД.  
 

    
 

 
Дата: ......................                                       Подпис:  ...................................... 

 


