Приложение № 2
ДО
МДТ „Константин Кисимов“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от .................................................................................................................................................
адрес / седалище и адрес на управление.................................................................................
ЕИК/Булстат .............................................................................................................................. .
представляван/о от .................................................................................................................... ,
За участие в процедура - пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с
предмет.
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, вкл. всички образци и
условията в проекта на договора, правим следните предложения за изпълнение на
поръчката: „24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново
и намиращото се в сградата на театъра имущество“
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съобразно План за организация
на денонощна невъоръжена охрана на сградите на МДТ „Константин Кисимов“, който
включва режим, пост, организация, комуникация, начин на оглед и маршрути на обход,
връзка с охранителите, използване на помощни и други средства и т. н., приложение към
настоящото предложение за изпълнение на поръчката.
2. Ще изпълняваме поръчката за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца от възлагането
на поръчката.
3. Предметът на поръчката ще се осъществява при спазване на действащите в
страната нормативни актове, в съответствие с изискванията на Възложителя и
представения от нас План за организация.

4. През целия срок на изпълнение на поръчката - /36 месеца от влизането в сила на
договора/, ще осигуряваме постоянен брой на персонала, зает с изпълнението на
договора, който няма да бъде променян (броят), независимо от обективни и субективни
причини - болнични, отпуски или напускане на служители.

5. Ще водим редовно документите, необходими за осъществяване на
охранителната дейност.
6. Охранителите ще носят униформено облекло /лятно и зимно/, ще имат
отличителен знак и ще носят лична идентификационна карта със снимка. Охранителите
ще бъдат снабдени със средства за принуда и защита, със средства за комуникации по
между си, с оперативния център на охранителната компания, с органите на МВР и
определените от Възложителя лица.
7. С оглед качественото изпълнение на задълженията по договора, заявяваме, че ще
изплащаме редовно трудовите възнаграждения на нашите служители, ангажирани пряко
с изпълнението на поръчката.
на

Дата

Приложения: План за организация на денонощна невъоръжена охрана на сградата
МДТ „Константин Кисимов“ с приложен примерен график на смените на
охранителите на обекта.

Подпис: ..........................................
име, длъжност, печат

ДО

Приложение № 4

МДТ „Константин Кисимов“

Предлагани ценови параметри

от ..............................................................................
адрес / седалище и адрес на управление ..............
...................................... ............. , ЕИК по Булстат представляван/о от
ЕГН ......................................
За участие в процедура - пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с
предмет. „24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново и
намиращото се в сградата на театъра имущество“

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето „Ценово предложение" за извършване на
денонощна физическа невъоръжена охрана на сградите на ВУТП, по процедура - пряко
договаряне с предмет: „24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен
режим на МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин Кисимов“ гр.
Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“, както следва:
1. Обща цена за услугата за целия срок от 36 /тридесет и шест/ месеца:

....................................... /словом ........................................................................................
.................. / български лева без ДДС.
2. Месечна цена, с точност до два знака след десетичната запетая:

....................................... /словом ........................................................................................
............ / български лева без ДДС.
Месечната цена на услугата се формира като сбор от:

т. 1 Цената за издръжка на един охранител за един месец, в размер на ........................
лева без ДДС, е умножена по общия брой на охранителите – 4. Така формираната цена за
един месец възлиза на..................................... лева без ДДС.
Предлаганата обща цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката
/включително за транспорт, униформено облекло, технически средства и др., както и
допълнително предложените в офертата ни технически средства за подобряване на
охраната и пропускателния режим/.
Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по
реда, описани в проекта на договор.

Дата .......................... .......................................................................................................
/трите имена, длъжност, подпис и печат/

П

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Долуподписаният/ата ................................................................................................... ч
в качеството си на ................................... на ................................................. (наименование
или име на участника), с ЕИК ............................. и със седалище и адрес на управление
................................. ................................................................. във връзка с участието в
процедура - пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на
МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Константин Кисимов“ гр. Велико
Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата

Подпис:........................................
име, длъжност, печат

