
Във връзка с постъпили запитвания относно Конкурс по оферти за избор на изпълнител 

за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на „Български 

енергиен холдинг” ЕАД, предоставяме следните отговори: 

 

Въпрос 1 : 

Бихме искали да съгласуваме с Вас начина на представяне на описаните в раздел 1.3. 

Издадени междубанкови преводи във валута част от Приложение 3 „Ценова оферта“ 

към тръжната документация за избор на изпълнител за предоставяне на финансови 

услуги от кредитни институции за нуждите на „Български енергиен холдинг” ЕАД. 

Съгласно Регламент 518 на Европейския парламент, валутните преводи се 

разграничават зависимост от валутата и страната получател.  

Поради тази причина, възможно ли е предлаганите ценови параметри за преводите в 

евро да се отнасят за преводи в евро извън ЕИП, а като Забележки под Ценовата 

таблица да се посочи, че за преводи в евро в рамките на ЕИП да се считат за валидни 

предложените цени за БИСЕРА и РИНГС, респ. на хартиен носител и по електронен 

канал? 

Отговор на Въпрос 1 : 

В раздел 1.3. от Ценовата оферта, неразделна част от Поканата, са предвидени ценови 

параметри за издадени междубанкови преводи във валута без уточнение за къде е 

предназначен превода. В Поканата се изисква от участниците да представят минимални 

и максимални такси за превод в евро, където може да посочите предложени цени  за 

хартиен носител и по електронен канал за преводи. 

Въпрос 2 : 

 В образец Приложение № 3 от документацията – Ценова оферта – последната колона, в 

която следва да се попълни конкретното предложение на банката, е вписано „Макс. 

оценка в точки“.  Допускаме, че е допусната техническа грешка, в тази връзка допустимо 

ли е да се промени текста на колоната, като  „Предложение“,  или образецът не следва да 

се коригира? 

Отговор на Въпрос 2 : 

Последната колона от образец Приложение № 3 от документацията – Ценова оферта 

вместо „Макс. оценка в точки“ да се промени като „Предложение“. 


