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УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящото удостоверение се издава на основание писмо вх. №7000-14953(6)/15.11.2016 г. до Кмета на
Район „Централен“, на фирма „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив в качеството на Изпълнител по
Договор № 35/22.08.2016г., за ОБЕКТ: “Демонтаж на участъци от нефункциониращата въздушна
контактна мрежа (ВКМ) на тролейбусен транспорт - гр. Пловдив въз основа на четири броя заповеди,
издадени от Кмета на Район „Централен” - Община Пловдив, съгласно чл. 195, ал.6 от ЗУТ с изготвяне на
неоходимите проектни части и частична реконструкция с укрепване на ВКМ в точките на прекъсване”
по подобекти и участъци съгласно следните Заповеди на Кмета на Район „Централен“:
• Заповед № РД-16-183 / 25.02.2016 г. за премахване на ВКМ по бул.”Христо Ботев” от Централна гара до
Коматевски възел /включващо кръстовището на Централна гара/;
• Заповед № РД-16-184 / 25.02.2016 г. за премахване на ВКМ по бул. „6-ти септември” - от съдебната палата бул. „6-ти септември” № 177 до пл. „Шахбазян”, изцяло в обхвата на кръстовището на Баня „Старинна”, бул.
„Цар Борис III Обединител” между бул. „Марица - юг” и тунела-север;
• Заповед № РД-16-185 / 25.02.2016 г. за премахване на ВКМ по бул. „Васил Априлов” от бул. „Пещерско
шосе” до бул. „6-ти септември”;
• Заповед № РД-16-186 / 25.02.2016 г. за премахване на ВКМ по бул. „Христо Ботев” в участъка между Сточна
гара и бул. „Източен” и от Сточна гара до Централна гара.
Общата стойност на Договор за строителство № 35/28.08.2016 г., по регистъра на Район
„Централен”с фирма „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ” е в размер на 298 993,84 лв. с вкл. ДДС.
Съгласно изискванията на Договор № 35/28.08.2016 г., срокът за изпълнение започва да тече в пет
календарни дни след подписването му и има заложен срок на изпълнение на поръчката тридесет и три
календарни дни. Изпълнителят реализира договора в срок и изпълнените СМР се приеха с АКТ обр. 19 на
29.08.2016 г.
Фирма „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ” изпълни качественно и в срок клаузите за изготвяне и съгласуване на
проектната документация за обектите. Изготвените проекти част ПБЗ - АНКЕРОВКИ са предадени на
Възложителя в 3 /три/ екземпляра, предадени са проект ПУСО и проекти за „Временна организация на
движението“ на всеки участък на ВКМ (въздушната контактна мрежа). Проектната документация е преминала
през всички необходими съгласувателни етапи .
При изпълнение на строително монтажните работи (СМР) възложени с Договор № 35/28.08.2016 г.,
Изпълнителят извърши стриктно и качествено задълженията си. Регулярно са изготвени приемо-предавателни
протоколи, придружени с опис на предадените разделно, демонтирани от обектите материали и оборудване и
кантарни бележки. Няма неизвършени и недовършени подобекти и участъци съгласно договора за строителство.
Изпълнени са дейностите по монтаж и демонтаж на ВКМ (въздушната контактна мрежа) съгласно проектната
документация и изискванията на Възложителя:
Демонтаж на контактен проводник - 25, 192 км.; Доставка и монтаж на твърда анкеровка на КП - 82
б р .; Демонтаж на фиксиращо въже до 30 м - 216 б р .; Демонтаж на носещо въже до 30 м - 124 б р .; Демонтаж на
анкеровка на стрелка - 29 бр.; Демонтаж на конзола КП - 112 бр.; Демонтаж на конзола с шини за завой
комплект - 62 бр. и много др.
Фирма „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ”, гр. Пловдив изпълни стриктно и качествено задълженията си.
Строителството на обектите е изпълнено с професионализъм, при спазване изискванията на техническата
спецификация и всички законови нормативи. Фирмата е надежден партньор и работи с необходимата
компетентност и професионализъм при изпълнение на своите задължения, защитавайки интересите на
Възложителя. Със своите своевременни и компетентни действия фирма „АВИС ИНЖЕНЕРИНР’, гр. Пловдив
допринесе за качественото и в срок изпълнени^ на;
инж. ТОШ О ПАШ ОВ

ВИД Кмет на Район „Централен ”/
Съгласно Заповед РД-16-1169/23.1 l/2f)
Изготвил:
инж. НАДЕЖДА ПЕТРОВА
, Л \ /
Директор Дирекция “СМСТИ”- Район “Централен

