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„СВИТЕАСКИ БАУГЕЗЕАШАФТ “ м.б.Х.
чрез клона си „Свитедски - Імон Бъьгария“ КЧТ

1421 София ул. 'Дцмшпър Хаджикоцев" 1\їэ52-54, ет. 1,

- Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик 4400, Товарна гара , ул. „Заводска“ ,

факс: +359З498б156, е-тай: о[[1се(а;ЅшїеІе1зІсу.І)9, ЕИК 201 710724

СВИТЕЛСК11БАУГЕЗЕјШАСТ'›.' 6 х
Изх. На ............
Изпратено 1Рвфвввнция

Настоящата референция се издава от ,,СВИТЕЛСКИ БАУГЕЗЕЛШАФТ“ м.б.Х.,
със седалище и адрес на управление А-4020 Линц, Едлбахерщрасе 10, Австрия, ф.д. ФН
83175т ЛГ Линц, регистрирано при Окръжен съд Линц, номер на вписване в регистър НКВ
4681, чрез „СВИТЕЛСКИ - КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ, ЕИК 201710724, със седалище и
адрес на управление гр. София 1421, район ,,Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ Ле 52-
54, ет. 1, офис 3, на „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 115О11904, със седалище и
адрес на управление гр. Пловдив, ул. ,,Удроу Уилсън“ Ле 4, ет. 2, в качеството му на
Изпълнител по Договор за строителство от 17.11.2011 г. за ОБЕКТ: „Модернизация на
железопътен участък Септември-Пловдив - част от транс-европейската железопътна
мрежа”, Позиция 1- Модернизация на железопътната отсечка Септември - Пазарджик,
в границите от начало стрелка МЈ 2 на (ки І02+0І4) по път ./\/ЗЈ 1 и край стрелка МЈ 6 (ки
102+070) по път М 2 на западна гърловина гара Септември, до край стрелка М* 5 (юн
119-1624) по път М 1 и край стрелка М 1 (км ІІ9+692) по път МЈ 2 източна гърчовина
гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик", с което ние,
„СВИТЕЛСКИ БАУГЕЗЕЛШАФТ“ м.б.Х., удостоверяваме, че:

Извършените, съгласно Договор за строителство от 17.11.2011 г., от „АВИС
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД строителни и монтажни работи, обхващат демонтаж на
съществуваща въздушна контактна мрежа, доставка на материали и изграждане на нова
въздушна контактна мрежа и свързано оборудване и изготвяне на изискуема съгласно
законодателството документация, удостоверяваща извършеното изпълнение и
съответствието му с нормативните изисквания, за горепосочения обекг. Изпълнението на
възложените на „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД работи обхваща железен път с разгъната
дължина 35,600 км. (тридесет и пет километра и шестстотин метра), от които:

1. В участък „Гара Септември“ с разгъната дължина на железен път е 3,107 км (три
километра сто и седем метра) - изпълнени строителни и монтажни работи по контактна
мрежа, изграждане на сигнализация, тръбна канална мрежа, осветление, отопление на
стрелки.

2. В участък ,,Открит път междугарие гара Септември - гара Пазарджик“ с
разгъната дължина на железен път 29,460 км (двадесет и девет километра четиристотин и
шестдесет метра) - изпълнени строителни и монтажни работи по контактна мрежа,
изграждане на сигнализация, тръбна канална мрежа, осветление.

3. В участък „Гара Пазарджик“ с разгъната дължина на железен път 3,033 км (три
километра тридесет и три метра) - изпълнени строителни и монтажни работи по контактна
мрежа, ОСП, изграждане на сигнализация, тръбна канална мрежа, осветление, отопление
на стрелки.



Изпълнението на възложените строителни и монтажни работи приключи с издаване
на Разрешение за ползване Не СТ-05-609 от 31.05.2017 г. на ДНСК - гр. София.

„АВИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предостави на ,,СВИТЕЛСКИ БАУГЕЗЕЛШАФТ“
м.б.Х. високо специализирани услуги при изпълнение на възложените строителни и
монтажни работи за горепосочения обекг, като спечели нашето доверие с отговорно
отношение, ангажираност и коректност в работата, организираност, стриктно и точно
изпълнение на възложените работи, които „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД извърши изцяло
в съответствие с нормативните изисквания.

„АВИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД разполага със специализирана техника и
механизация, както и компетентен ръководен, инженерен и изпълнителски състав с богат
опит по отношение електрификация на железопътния транспорт, което позволи изпълнение
на договорените условия с висок професионализъм и коректност, при отлична организация
на работа, с оглед спазване на графика и технологията на изпълнение, утвърдените
проекти, стандарти и нормативни изисквания.

Препоръчваме „АВИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД като високо квалифициран и
надежден партньор, работещ с необходимата компетентност и професионализъм.

Дата: 23.03.2018п За Свителски Баугезелшафт м.б.Х
чрез клона си Свителски- лон България
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