
 

Превод от английски език 

 
 

Лого на ЕФАСЕК Ендженария е Системас, С.А. 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

ЕФАСЕК Кънтрактинг Сентръл Юръп, ГмбХ., от името на ЕФАСЕК – клон Грузия, 

издава настоящото удостоверение за добро изпълнение в потвърждение на това, че  

през периода 2015 – 2017 година фирма „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД е изпълнила за 

проекта: Изграждане на подстанция Джвари 500/ 220 kV, с местонахождение гр. 

Зугдиди, Грузия, следните доставки и строително-монтажни услуги:  

1. Осигуряване технически ръководител на строителството, на етап 

строителство на подстанция Джвари 500/ 220 kV, съгл. поръчка CN3600265 от 

26.03.2015 г., на обща стойност 60 318,72 евро. 

2. Осигуряване на работна сила за полагане и подсъединяване на кабели , 

съгл. Договорно споразумение от 18.05.2016 г., на обща стойност 144 929,50 евро. 

3. Доставка на контейнери, изработка, монтаж и доставка на табла 

резервно захранване; изработка и доставка на съединителни кутии, табла 

осветление и оптични комуникационни табла, съгл. поръчки: CN3600306 от 

14.12.2015 г., CN3600314 от 21.01.2016 г., CN3600316 от 05.02.2016 г., CN3600334 

от 22.04.2016 г., на обща стойност 336 877,13 евро. 

4. Доставка на силови кабели, контролни кабели и аксесоари за кабелен 

монтаж, съгл. поръчки: Е36000024/2016-0002 от 23.06.2016 г., Е36000024/2016-0001 

от 23.06.2016 г., Е36000024/2016-0004 от 08.07.2016 г., Е36000024/2016-0009 от 

14.09.2016 г., на обща стойност 42 904,39 евро. 

5. Доставка на електро-инсталационни материали и осветителни тела, 

съгл. поръчки: CN3600294 от 13.10.2015 г., CN3600311 от 23.12.2015 г., 

Е36000024/2016-0008 от 02.09.2016 г., CN3600414 от 15.05.2017 г., CN3600419 от 

30.06.2017 г., на обща стойност 41 748,18 евро. 

 

Възложените работи са изпълнени качествено, в съответствие с всички технически 

спецификации, нормативни разпоредби и договорени срокове.  

Имаме отлични впечатления от качеството на работа на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД и 

препоръчваме фирмата като надежден бизнес партньор. 



Това удостоверение за добро изпълнение се издава, за да послужи при участие в 

търгове и конкурси за изпълнение на поръчки. 

 

Дата: 07.02.2018 г.  Ръководител на проекта: Рита Сантос 

Тел. +43 699 160 15 709 

/печат на Ефасек Ендженария е Системас, С.А./ 
  

 


