
Образец

ДО
„СБР-НК” ЕАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Оси1у|:)яване на физическа охрана на обекти на

„СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“

по обособена позиция № 8 

УЧАСТНИК „ Стронг Секюрити Груп „ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация на чз^ждестранно лице: 204233598 / BG204233598
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес: гр. София, район „ Триадица“,
ул. „ДедеАгач“j\«32, ет.3, an. 11
Тел.: +359 0896850501, e-mail: strongsghd@gmaLcom
Вписан в Търговски регистър при Агенция по вписванията
Представляван от Невена Петкова Иванова, 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 № 8.

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

1. Цена за един охранител: 760 лева (седемстотин и шестдесет) лева без ДДС;
(стойността се посочва цифром и словом)

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 филиал 
„Поморие“, Портал

гр. Поморие, 
ул. „Проф. Парашкев 

Стоянов“ № 7
1 бр.

нощен
от 19.00 до 07.00 

часа
1520.00 лв

2.
Район на филиал 

„Поморие“, 
Стопански двор

гр. Поморие, 
ул. „Проф. Парашкев 

Стоянов“ № 7
1 бр.

нощен
от 19.00 до 07.00 

часа
1520.00 лв

ОБЩА МЕСЕЧНА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС:
3040.00 лв

3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 33 930.40 лв (тридесет и 
три хиляди, деветстотин и тридесет лева и 40ст.) без ДДС.

(стойността се посочва цифром и словом)

Предлаганите от нас цени за извършването на услугите включват в с и ч ж .^  
организацията и изпълнението на поръчката в съответствие с Техническите "citefiffi 
изискванията на Възложителя, заложени в докздяентацията за обществената по|щк«

Дата: 03.12.2018 г. УЧАСТНИК":..........Ж.а

(подпис и

- Месечната цена се формира на база общия брой охранители на всичют постове, посочени в таблицата по т. 2 
от настоящото Ценово предложение за 1 /един/ месец.
- Документът се подписва от захеонния представител на участника, или от надлежно упълномощено лице.


