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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Послуги охорони
Послуги пультового пожежного спостерігання
Компанія «КОДЕКС БЕЗПЕКИ» виражає Вам повагу та пропонує
економічно-розраховану вигідну професійну партнерську співпрацю щодо
застосування в охоронній, а також протипожежній діяльності комплексу
ліцензованих технічних і кадрових можливостей безперебійного цілодобового
централізованого пультового спостереження за системами охоронної та
пожежної сигналізації (протипожежного захисту) як на території Західного
регіону та України в цілому, що включає в себе:
- власний унікальний технічно укріплений та сертифікований в Україні
сучасний пульт централізованого спостереження (ПЦС) з можливостями
віддаленого онлайн відеоконтролю Об’єктів охорони;
- застосування сертифікованого обладнання та актуального програмного
забезпечення «Phoenix security «Phoenix» (у т.ч. «Орлан»), «Тірас «Мост-П»,
«Geyts Laboratory «Graph», «Аjax Systems «Аjax Translator», «Pima «Andromeda»,
«Оріон», «Дунай-PRO» з технічною готовністю адаптування каналів зв’язку під
необхідні вимоги з урахуванням усього їх обсягу;
- шість незалежних VPN та резервних (у т.ч. «рухомих») каналів
стабільного, безперебійного і оперативного цілодобового цифрового зв’язку за
сучасними технологіями;
- цілодобовий аудіо та відео контроль залу роботи ПЦС, аудіофіксація усіх
з’єднань операторів ПЦС з їх архівуванням згідно встановлених вимог;
- висококваліфікований та досвідчений персонал ПЦС з протоколом
роботи системного фіксованого зворотнього контролю 24/7.
«КОДЕКС БЕЗПЕКИ» застосовує гнучку конкурентну політику та
сформує персонально для Вас вигідну цінову пропозицію, притримуючись
послідовності і стабільності у взаємовідносинах, гарантуючи при цьому високу
практичну та технічну якість послуг і несучи реальну матеріальну
відповідальність перед Замовниками.

Пультова охорона об'єктів (орієнтовні базові ціни)
Найменування послуги
Ціна в грн.
Примітка
Система спостереження та реагування
від 450
грн./міс.

(Пульт цілодобового спостерігання,
включаючи «тривожну кнопку»)

виклики
ГШР,
технічного
спеціаліста

Пожежна охорона об'єктів (орієнтовні базові ціни)
Найменування послуги
Ціна в грн.
Проектування сигналізації,
пожежогасіння, сповіщення

Монтаж пожежної сигналізації, систем
сповіщення, пожежогасіння, технічне
обслуговування систем пожежогасіння

Вартість розраховується
на кожен об'єкт окремо з
урахуванням архітектурнобудівельних креслень і/або після
виїзду на об'єкт
Вартість розраховується
на кожен об'єкт окремо на основі
специфікації проекту (за
наявності), архітектурнобудівельних креслень і/або після
виїзду на об'єкт

Пульт централізованого Пожежного
спостерігання (цілодобово)

від 300 грн./міс.

Фізична охорона об'єктів, стаціонарний пост (орієнтовні базові ціни)
Найменування послуги

Ціна в грн.

Примітка

від 47 грн./год

24 години

День від 68 грн./год.

12 годин

Ніч від 66 грн./год.

12 годин

Стаціонарна фізична охорона
Цілодобовий пост
Стаціонарна фізична охорона

За тривалий час роботи Компанія «КОДЕКС БЕЗПЕКИ» (ліцензія МВС №
299687 Серія АЕ від 10.06.2016 р.) неодноразово підтвердила оперативність,
якість та професіоналізм як при наданні послуг охорони, так і при монтажних
роботах.
Наша адреса:

м. Львів, вул. Шота Руставелі, 13/14
м. Львів, вул. Зелена, 82
Наш телефон: +380681100001
+380322600010
Наш сайт:
www.kodeks-bezpeky.com
Наш e-mail:
kodeksbezpekylviv@gmail.com

***Переваги договірних професійних ліцензованих послуг охорони:
1. Ефективність і рівень якості ліцензованої охорони та контрольно-пропускного
режиму(за необхідністю), що забезпечується:
- структурованою організацією роботи персоналу охорони, яка включає в себе
вертикальний та дистанційний методи дієвого онлайн контролю 24/7, у т.ч. з
використанням власного Пульта централізованого спостереження, протокол
системного фіксованого зворотнього зв’язку, попередній відбір кадрів за
узгодженням із Замовником(отримувачем послуги), можливість невідкладної
заміни кадрів(кадровий резерв), можливість периметрального технічного GPS та
відео контролю Об’єктів, заходи внутрішньої безпеки та апробованого
системного інструктажу.
2.Повне забезпечення персоналу охорони усім необхідним МТЗ, форменим
спецодягом, засобами спецзв‘язку та спецзасобами.
3.Можливість невідкладного підсилення охорони спорядженими групами
швидкого реагування та додатковим патрулюванням Об’єктів.
4. Мінімізація репутаційних ризиків Замовника, ризиків матеріальних втрат та
гарантії забезпечення їх компенсацій наявною відповідальністю згідно
договірних відносин із Замовнмком, у т.ч. резервним матеріальним стабільним
страхуванням передбачених випадків.
5. Мінімізація бухгалтерських витрат Замовника щодо оподаткування заробітної
плати та інших мінімальних гарантій працівників шляхом перекладання цих
витрат та юридичної відповідальності на суб‘єкта охоронної діяльності.
6. Мінімізація відповідальності Замовника в частині дотримання правил техніки
безпеки, протипожежних заходів та санітарно-епідемічних вимог, пряме
дотримання яких перекладається документально на суб‘єкта охоронної
діяльності.
7. Повне уникнення Замовником передбачених Законом можливих нещасних
випадків на виробництві та пов‘язаних із цим наслідків і подальших зобов‘язань.
8. Можливість виконання персоналом охорони додаткових суміжних функцій за
розробленою із Замовником посадовою інструкцією.
Ми готові вичерпно відповісти на усі Ваші запитання, узгодивши необхідні
договірні умови, з виїздом наших фахівців на об’єкт

