
■■МИЛ ПРО ГРУП"ООД гр̂  София, 1303, ул.. „Камен Андреев", №24, офис 903 

ДРУЖЕСТВО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ тел/факс:02/8090385, e-mail: milprogrup@abv^bg

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет; „Осигуряване на физическа охрана на обекти 

на „СБР-НК" ЕАД по обособени позиции" в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя

по обособена позиция ■N® 4
Възложител: ..Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс" ЕАД 

УЧАСТНИК „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице; 203970973
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес; гр. София 1303. ул. ..Камен Андреев" 
№24.офис 903
Тел.; 02/8090385. факс; 02/8090385. e-mail; milprogrup@abv.bg 
Вписан в Търговски регистър на Агенция по вписванията
Представляван от Цветомир Люцканов Люцканов, в качеството му на управител 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви натето техническо предложение за изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка;
1. Декларираме, че ще извършим услугите -  предмет на обществената поръчка, в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя, относимите нормативни разпоредби и условията 
на договора за обществена поръчка.
2. Декларираме, че приемаме условията и клаузите на проекта на договор -  част от 
документацията за обществена поръчка с предмет; ..Осигуряване на физическа охрана на обекти 
на ..СБР-НК" ЕАД по обособени позиции“.
3. Декларираме, че отговаряме на изискванията на Възложителя относно правоспособност за 
упражняване на професионалната дейност - предмет на поръчката, за което представяме 
изисканата информация в ЕЕДОП.
4. Начин на плащане; в съответствие с договора за обществена поръчка.
5. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора за обществена поръчка в 
законоустановения срок и ще представим всички необходими документи.
6. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети задължения са 
валидни за срок от 4 (четири) календарни месеца от датата, определена като краен срок за 
подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваида за нас и може да бъде приета по всяко 
време, преди изтичане на този срок.
7. Срок на договора за обществена поръчка; до 27.12.2019 г. включително, считано от 
28.12.2018Г.
8. Декларираме, че при изготвяне на настоящата оферта са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
9. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в посочения по-горе срок 
поръчката в пълно съответствие с представеното „Предложение за изпълнение на поръчката" и в 
съответствие с Техническите спецификации -  неразделна част от документацията за 
обществената поръчка.

mailto:milprogrup@abv.bg


Като неразделна част от настоящото Предложение за изпълнение на поръчката прилагаме 
следните документи;

1. Визия за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4

Дата: 04.12.2018 г. ................. • /
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