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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРДЖЕВ, 

 „Информационно обслужване“ АД предлага на Вашето внимание ценово предложение с 
преференциални цени за издаване, подновяване и управление на квалифицирани удостоверения за 
квалифициран електронен подпис (КУКЕП) от тип StampIT Doc и квалифицирани удостоверения за 
квалифициран електронен подпис (КУКЕП) от тип StampIT DocPro за членове на Регионалните колегии 
на Българската асоциация на зъботехниците: 
 

 
  

Вид на услугата/стоката 

Единична цена по 
ценова листа на 

"ИО" АД, в лв. без 
ДДС 

Отстъпка в % 
от цената по 
ценова листа 

Единична цена, в 
лв. без ДДС 

Единична цена, в 
лв. с вкл. ДДС 

1. 
Издаване, подновяване и управление на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) с период 
на валидност 1 година от датата на издаване: 

 КУКЕП StampIT DocPro – издава се на ФЛ 
представляващо дадено ЮЛ 

40,00 лв 70 % 12,00 лв 14,40 лв 

2. 
Издаване и управление на квалифицирано  удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) с период на валидност 
3 години от датата на издаване: 

 КУКЕП StampIT Doc – издава се на ФЛ 10,00 лв 10 % 9,00 лв 10,80 лв 

 КУКЕП StampIT DocPro – издава се на ФЛ 
представляващо дадено ЮЛ 

105,00 лв 70 % 31,50 лв 37,80 лв 

    3. Продажба на електронни карти и четци, както следва: 

  Смарт карта 7,50 лв 25,33 % 5,60 лв 6,72 лв 

  Четец за смарт карти* 10,00 лв 16 % 8,40 лв 10,08 лв 

4. Подновяване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) с период на валидност 1 година: 

 КУКЕП StampIT Doc 10,00 лв 60 % 4,00 лв 4,80 лв 

 
 * Гаранционният срок на карточетящото устройство е 1 / една / година. 
** Квалифицирани удостоверения на преференциални цени може да закупите от всеки офис на ИО АД в цялата страна. 
Информация за всички офиси може да намерите на: http://stampit.org/bg/page/797  
***За да се издаде персонално удостоверение от типа StampIT Doc на преференциална цена e необходима задължителна 
идентификация на лицето, че е член на Регионалната колегия на Българската асоциация на зъботехниците 

 

  

Дата на изготвяне на офертата: 09 февруари 2021. 

Валидност на офертата: до 31 Декември  2021 г. 

Начин на плащане: в брой или по банков път.  
Банка:  Уникредит Булбанк АД 
IBAN: BG47 UNCR 7630 1006 9464 03 
BIC код: UNCRBGSF 

       Камелия Софрониева 

       Финансов директор    

                   „Информационно обслужване” АД 
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