Додаток №1
до договору № W1111/1
від 01 травня 2016 р.

ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА W1111/1
1.Назва організації
ТОВ Охорона-Київ 2
2.Є платником податку на додану вартість (ПДВ)
3.Система оподаткування (єдиний податок, загальні підстави, не платник)
4.Адреса об’єкта

м.Київ., вул.Б. Гмирі, 9-В, оф. 255

5.Телефони об’єкта

044-594-09-94

6.Час роботи

з __________ по __________ Вихідні

7.П.І.Б. директора
дом. телефон

роб./моб. телефон

8.П.І.Б.гол. бухгалтера
роб./моб. телефон
9.П.І.Б.довіреної особи
дом. телефон

роб./моб. телефон

10.П.І.Б.довіреної особи
дом. телефон

роб./моб. телефон

11.П.І.Б.довіреної особи
дом. телефон
12.Наявність фіз. охорони

роб./моб. телефон
тел. охор.

13.Особливості об’єкта: від блокування або від доблокування:
- датчики руйнування скла
- вібродатчики
- датчики руху
- магнітно-контактні датчики
- iнше
(підпис)

Відмовився /не відмовився

Технічне укріплення об'єкта (потрібне підкреслити):
- стіни (капітальні, не капітальні)
- стеля (капітальна, не капітальна)
- двері (металеві, пластикові, дерев'яні, інші _______________________________)
- наявність сейфа (є, немає, закріплений, не закріплений)
- вітринне скло (захищене решітками / жалюзі, не захищене решітками / жалюзі)
Рекомендації Замовнику щодо технічного укріплення об'єкта:

14.Поштовий індекс та адреса для відправки кореспонденції:
15.Моб. тел. для отримання sms інформації:
16.Ваша електронна адреса для информації:
17.Ваша електронна адреса або мобільний телефон для входу в ваш “Особистий кабінет” на сайті

P-SEC.EU

Пароль (6 цифр без пробiлiв)

18.Довірений представник «Замовника» для взаємодії з «Виконавцем» за цим Договором:
(П.І.Б., посада, контактний телефон)

19.Довірений представник «Виконавця» для взаємодії з «Замовником» за цим Договором:
(П.І.Б., посада, контактний телефон)

20.Перелік документів (копії), які додаються до договору:
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців _________________
Довідка головного управління статистики з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) _________________
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ) _________________
Свідоцтво платника єдиного податку _________________
Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП) _________________
Документ власності (договір купівлі/продажу, дарування, витяг з БТІ тощо) _________________
Документ аренди, субаренди, договір іпотеки з актом приймання-передачі _________________
Паспорт замовника 1-а, 2-а стор. та стор. з пропискою _________________
Ідентифікаційний код _________________
Статут 1-а, 2-а стор. _________________
Інше _________________
Нагадуємо, про всі зміни, що сталися на «Об'єкті», негайно повідомляти на ПЦС за т. 7-149-133,
(067) 576-35-66(67) або по електронній пошті о.gracheva@р-sес.еu

"Виконавець"
Генеральний директор ТОВ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА
- КИЇВ"

"Замовник"

/ Чернишов С.М. /
М.П.

М.П.

