
до
„СБР-НК” ЕАД

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

„СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“

по обособена позиция № 3

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД

УЧАСТНИК „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ООД 
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чуждестранно лице: 204013666
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр.Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза”№72,
Тел.: 0884545541, факс:.................................., e-mail: office@btrastsecurity.cora
Вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията 
Представляван от Богомил Ценков Иринчев, в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“ за 
обособена позиция № 3.

За извършването на услугите -  предмет на горепосочената обществена поръчка предлагаме 
следните финансови условия:

1. Цена за един охранител: 760 00 /седемстотин и шестдесет лева и нула стотинки/ 
лева без ДДС;

2. Месечна цена за изпълнение на поръчката за всеки един от обектите на Възложителя, 
подлежащ на охрана по обособената позиция, както следва:

№ Обект Адрес Пост за 
охрана Режим на охрана Месечна цена в 

лева без ДДС:

1.

Район на 
болницата на 

филиал гр. 
Баня

гр. Баня,
община Карлово, 
ул. „Липите“ № 1

1 бр. денонощен 
(24 часа)

3040,00 лв.

2.

Район на 
минерален 

плаж на 
филиал гр. 

Баня

гр. Баня,
община Карлово, 
ул. „Липите“ № 1

1 бр.

дневен
от 07.00 до 19.00 

часа,
сезонен -  за периода от 

01.06 до 01.09

1520,00лв.

ОБЩА МЕСЕЧНА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС:
4560,00лв. лв.

3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 41040,00 (четиридесет и 
една хиляди и четиридесет лева и нула ст .) лева без ДДС.

Предлаганите от нас цени за извършването на услугите включват всички разходи по организацията и 
изпълнението на поръчката в съответствие с Техническите спецификации ^<йзи^ванията на 
Възложителя, заложени в документацията за обществената поръчка.

Дата: 26.11.2018 г. УЧАСТ


