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ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И  МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ за ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕНН  

РРААЗЗВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЕЕНН  ППААРРКК  ««ЛЛЕЕДДЕЕННИИККАА»»      

ААТТРРААККТТИИВВЕЕНН  ВВХХООДДЕЕНН  ММООДДУУЛЛ  ««ССВВЕЕТТЛЛООММРРААЗЗЕЕЦЦ»»  ККЪЪММ  ППЕЕЩЩЕЕРРАА  ЛЛЕЕДДЕЕННИИККАА    
 

 фибро стъкло с интегрирани, с „gel coat” в прозрачно бял цвят  

/триизмерна транспозиция на лед и сняг/ 
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Изображения на материали и изделия, изготвени от фибростъкло, 

прозрачни – от материал gel coat 
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Ще изработим, доставим и монтираме модулите в съответствие с изискванията на 

възложителя. 

Кандидата описва организация на изпълнението, последователност на дейностите, 

етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи и тяхното 

съответствие с представения Линеен график.. Координация на дейностите, 

взаимодействие с различните участници в процеса. Визия за гарантиране достъпа на 

гости до пещера „Леденика” и прилежащата й територия и посочване на мерки за 

намаляване на затрудненията на туристите по време на монтажа. Изчерпателна 

информация за вида и качеството на основните материали-декларации за 

съответствие на материалите, качество и произход на предоставените материали 

и оборудване. Организацията на гаранционното поддържане на 

съоръженията/оборудването на „модулите“ – време за реакция, срок за 

отстраняване на повреда по време на гаранцията и др. 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zsF2CbX_KLYkgM&tbnid=fHpkZc6PLlH5wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bizrice.com/products/Frp-Roof-Sheet.html&ei=K2ThUtahCoOJtQaMuoDIBQ&bvm=bv.59568121,d.bGQ&psig=AFQjCNHUQ_tmWOEuDY2tx_jL78IZ-8Y_vg&ust=1390588951648770


 

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 


