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Образец

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 № 7

Възложител; ..Специализирани болници за ре.хабилитация -  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 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 № 7.

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

1. Цена за един охранител: 756,50 (седеметотин петдесет и шест лева и петдееет 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 сле,два;

№ Обект Адрес
Пост

за
охрана

Режим на 
охрана

Месечна цена в 
лева без ДДС

1. Район на филиал 
..Момин проход"

гр. Момин проход, общ. 
Костенец,

ул. ..Христо Ботев" № 6
1 бр. денонощен 

(24 часа)

3026.00 (три 
хиляди двадесет и 
шест лева) лева без 

ДДС

2. Вила ..Романтика”
с. Костенец, общ. 

Костенец.
м. ..Вили Костенец"

1 бр.
нощен от 

19.00 до 07.00 
часа

1513.00 (хиляда 
петстотин и 

тринадесет лева) 
лева без ДДС
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4539.00 (четири 
хиляди петстотин 
тридесет и девет 

лева) дева без ДДС

3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 54 468,00 (петдесет и 
четири хиляди четиристотин шестдесет и осем лева)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 и 
изискванията на Възложителя, заложени в документацията за обществената поръчка.
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