
„МЕНИДЖЪРСКИ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ”ЕООД 
гр. Враца, ул.: „Стоян Заимов” № 37-А-14; ЕИК:20001360;Управител-Марио Йончев 

 Р  Е  Ф  Е  Р  Е  Н  Ц  И  Я 
     се издава настоящата референция на строителна фирма „ИНЕКС ТРЕЙД” 
ЕООД  в уверение на това, че фирмата е изпълнила : Строително монтажни работи 
на строеж пета категория - „Пристройка на цех за студена обработка в УПИ XX 
46,369,370,378,392, кв.1,Хранително – вкусова зона, гр.Враца”, с разрешение за 
строеж №174/07.09.2015 г. 
-Договор от 05.10.2015 г.. на стойност 265 731.79  лв. с предмет –монолитна-
стоманобетонова, конструкция на хале,тухлена зидария, полагане топло изолация  и 
фасадна мазилка, полагане , и шлайфане бетонови настилки, В и К/изместване  
водопровод, канализация и покривно водоотвеждане, вертикална планировка-970 
кв.м. и  50 кв.м. ограда със срок за изпълнение 90 работни дни/ 

-Договор от 10.12.2015 г. на стойност -311 213 лв.-изработка и монтаж метална 
конструкция и монтаж на фасадни и покривни моно-панели/Голямо хале  с обща 

застроена площ на конструкцията 663 м2 и срок за изпълнение 45 работни дни/ 
 -Договор от 10.12.2015 г. на стойност-65 000 лв. с предмет- изработка и монтаж 
метална конструкция/Малко хале с обща застроена площ на конструкцията-255 кв.м. 
и срок за изпълнение 45 работни дни/ 

Извършените  видове работи, съгласно Количествено-стойностни сметки към 
договори,  по видове дейности са подробно описани в КСС, които са изпълнени с 
високо качество и в съответствие със специфичните  изисквания  по  ISO EN 
9001:2008, система за управление на околната среда SR EN ISO 14001:2005/2004.  и 
внедрената  система за управление на здравето и безопасността при работа в 
съответствие с изискванията  на SR OHSAS 18001:2008/2007.  

Срока на извършените СМР  беше стриктно спазен. 
Като утвърден наш партньор в страната, препоръчваме „ИНЕКС 

ТРЕЙД”ЕООД, като прецизен, лоялен и доверен изпълнител на бизнес решения и 
проекти в областта на строителството. 

Реализирането в срок и на конкурентни цени, прави строителната фирма 
„ИНЕКС ТРЕЙД”ЕООД, предпочитан контрагент.  
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