ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
на поръчката:
Обособени
позиции:
Идент. № на
поръчката:

Доставка на разходомери
Обособена позиция № 1 – Доставка на турбинни разходомери за газ
Обособена позиция № 2 – Доставка на ротационни разходомери за газ
Обособена позиция № 3 – Доставка на диафрагмени разходомери за газ
180-109

Настоящият документ съдържа техническа спецификация, условията и изискванията към
изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз” ЕАД ежегодно извършва ремонт, реконструкция и ново строителство на
обекти от газопреносната инфраструктура. Необходимото оборудване, предмет на
поръчката, е предназначено за влагане в тези обекти.
2. Цели на поръчката:
За реализиране на планираните дейности по ремонт, реконструкция и ново строителство
на обекти от газопреносната система, „Булгартрансгаз” ЕАД обявява обществена поръчка
за извършване на доставка на разходомери за газ (турбинни, ротационни и диафрагмени).
Обществената поръчка с наименование „Доставка на разходомери“ е разпределена в три
обособени позиции и предметът на същите е както следва:
- Обособена позиция № 1 – Доставка на турбинни разходомери за газ;
- Обособена позиция № 2 – Доставка на ротационни разходомери за газ;
- Обособена позиция № 3 – Доставка на диафрагмени разходомери за газ.
3. Изисквания към изпълнението на доставката и изпълнителя
3.1. Изисквания към съответствието
съществените изисквания към тях:

на

оферираните

разходомери

със

3.1.1. Описание на техническите и конструктивни данни на предлаганите разходомери за
газ, съобразено с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация
и приложенията към нея.
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3.1.2. В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото предложение
да се декларира, че за разходомерите за газ по обособени позиции №1 и №2 има
издадена/и от производителя, Декларация/и за съответствие по:
3.1.2.1. Директива 2014/32/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки за предоставяне на пазара на средства за измерване;
3.1.2.2. Директива 2014/68/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане;

3.1.2.3. Директива 2014/34/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера;
3.1.2.4. Директива 2014/30/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки относно електромагнитната съвместимост.
За потвърждаване на декларираните обстоятелства по т. 3.1.2.1 – 3.1.2.4 да се представят
към Техническото предложение в заверено копие Декларация/и за съответствие
(документът трябва да е представен в неговата цялост) на оригиналния език, на който са
издадени, и в превод на български език.
3.1.2.5.
В Предложението за изпълнение на поръчката, част от техническото
предложение за разходомерите за газ по обособени позиции №1 и №2, да се декларира,
че има издадени валидни ЕС сертификати за всеки един от модулите съобразно
избраната от производителя на разходомерите за газ комбинация от модули при
оценяване на съответствието по Директива 2014/32/ЕС или Директива 2004/22/ЕО –
сертификати по модули В + D или В + F или H1, а при избран модул F сертификат за
съответствие да е за оценен разходомер вече пуснат на пазара. За потвърждаване на
декларираните обстоятелства по т. 3.1.2.5 да се представят към Техническото
предложение в заверени копия на ЕС сертификатите (документът трябва да е представен
в неговата цялост) на оригиналния език, на който са издадени и в превод на български
език.
3.1.3. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че за
разходомерите за газ по обособена позиция № 3 има издадена/и от производителя,
Декларация/и за съответствие по:
3.1.3.1. Директива 2014/32/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки за предоставяне на пазара на средства за измерване;
3.1.3.2. Директива 2014/34/ЕС за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера.
За потвърждаване на декларираните обстоятелства по т. 3.1.3.1. и 3.1.3.2. да се
представят към техническото предложение в заверено копие Декларация/и за
съответствие (документът трябва да е представен в неговата цялост) на оригиналния
език, на който са издадени, и в превод на български език.
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3.1.3.3. В Предложението за изпълнение на поръчката за разходомерите за газ по
обособена позиция № 3 да се декларира, че има издадени валидни ЕС сертификати за
всеки един от модулите съобразно избраната от производителя на разходомерите за
газ комбинация от модули при оценяване на съответствието по Директива 2014/32/ЕС или
Директива 2004/22/ЕО – сертификати по модули В + D или В + F или H1, а при избран
модул F сертификат за съответствие да е за оценен разходомер вече пуснат на пазара. За
потвърждаване на декларираните обстоятелства по т. 3.1.3.3. да се представят към
Техническото предложение в заверени копия на ЕС сертификатите (документът трябва да
е представен в неговата цялост) на оригиналния език, на който са издадени и в превод на
български език.
3.1.4. За доказване на декларираните в Приложение 1 към Предложението за изпълнение
на поръчката функционални, технически и метрологични характеристики - участниците да
представят към Техническото си предложение Техническа и експлоатационна
документация (извадки, съдържащи изискуемата информация от т.3.1.4.1 - 3.1.4.6.) на
предлаганите видове разходомери, която да бъде представена на оригиналния език, на

който е изготвена от производителя и в превод на български език, и която да съдържа
информация за:
3.1.4.1. Предписаните работни условия;
3.1.4.2. Класовете за механични и електромагнитни условия на околната среда;
3.1.4.3. Климатичните условия на околната среда;
3.1.4.4. Условията на съвместимост с интерфейси, възли и средства за измерване;
3.1.4.5. Монтажа и настройката, безопасното пускане в действие, експлоатацията и
поддръжката, обслужването и ремонта и допустимите настройки, включително и
необходимите схеми и диаграми;
3.1.4.6. Правилна работа и всички специфични условия на употреба, вкл. информация за
възможно неправилно използване, установено въз основа на опита.
3.1.5. Предложение за гаранционния срок по т. 5 на предлаганото оборудване.
3.1.6. Срокът за приемане от Изпълнителя на дефектирал разходомер за диагностика и
констатиране на причините за нарушения на техническите, функционални и/или
метрологични характеристики на разходомера за своя сметка и на свой риск, в
посоченото в рекламацията местонахождение е до 5 работни дни от датата на получаване
на рекламацията от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.1.7. Срокът за отстраняване на констатираните с рекламация дефекти на доставен
разходомер да е не по-дълъг от 30 календарни дни.
3.2. Изисквания относно документите, които се представят при доставката на
разходомерите:
3.2.1. Декларация/и за съответствие на доставените разходомери за газ, издадена/и от
производителя съгласно изискванията на приложимите директиви по т. 3.1.2.1, т. 3.1.2.2,
т. 3.1.2.3 и т. 3.1.2.4 за разходомерите по обособени позиции № 1 и № 2.
3.2.2. Декларация/и за съответствие на доставените разходомери за газ, издадена/и от
производителя съгласно изискванията на приложимите директиви по т. 3.1.3.1 и т. 3.1.3.2
за разходомерите по обособена позиция № 3.
3.2.3. Инспекционен протокол за всеки доставен разходомер за газ, издаден от
производителя, в който той декларира, че разходомерът за газ отговаря на изискванията
на поръчката и който да съдържа резултати и данни от изпитванията, които са извършени
по време на производството (съгласно EN 10204).
3.2.4. За всеки доставен разходомер - тест-протокол от извършеното изпитване за
съответствие с изискванията за максимални допустими грешки, от който да е видно, че
постигнатите по време на производството грешки не надвишават стойностите, указани
съответно в т. 3.3.8. за турбинен и ротационен разходомер и т. 3.3.6. за диафрагмените
разходомери за газ.
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3.2.5. Инструкция/и на хартиен (2 екземпляра) и цифров (1 екземпляр) носители,
включително и необходимите схеми и диаграми, на оригиналния език на производителя и
в превод на български език, за монтаж и настройка, безопасно пускане в действие и
правилна работа, експлоатация, поддръжка и всички специфични условия на употреба,
обслужване, ремонт и допустими настройки.
3.2.6. Гаранционна карта/сервизна книжка/гаранционен паспорт за гаранционния срок на
доставеното оборудване.
3.3. Основни изисквания към предлаганите за доставка разходомери за газ –
турбинни, ротационни и диафрагмени:

3.3.1. Предлаганото оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в пълна
комплектация с компоненти с доказан произход.
3.3.2. Предлаганите разходомери за газ трябва да са предназначени за работа в места,
където може да възникне експлозивна атмосфера (Директива 1999/92/ЕО на
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1999 г. относно минималните
изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при
потенциален риск от експлозивни атмосфери).
3.3.3. Разходомерите за газ по обособени позиции № 1 и № 2 да са с оценено
съответствие с приложимите изисквания по следните директиви:
3.3.3.1. Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на
пазара на средства за измерване, транспонирана в националното законодателство с
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за
измерване (обн. ДВ, бр. 23/2016 г.);
3.3.3.2. Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за
хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на пазара на
съоръжения под налягане, транспонирана в националното законодателство с Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под
налягане (обн. ДВ, бр. 33/2016 г.);
3.3.3.3. Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално
експлозивна атмосфера, транспонирана в националното законодателство с Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за
защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (обн. ДВ,
бр. 23/2016 г.);
3.3.3.4. Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост, транспонирана в националното законодателство с
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост (обн. ДВ, бр. 23/2016 г.).
3.3.4. Разходомерите за газ по обособена позиция № 3 да са с оценено съответствие с
приложимите изисквания по следните директиви:
3.3.4.1. Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за предоставяне на
пазара на средства за измерване, транспонирана в националното законодателство с
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за
измерване (обн. ДВ, бр. 23/2016 г.) и
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3.3.4.2. Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално
експлозивна атмосфера, транспонирана в националното законодателство с Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за
защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (обн. ДВ,
бр. 23/2016 г.).
3.3.5. Разходомерите за газ по обособена позиция № 3 да са без вградено температурно
коригиращо устройство (биметална пластина или друго техническо решение).
3.3.6. Конкретните стойности на постигнатата грешка на измерване по време на
производството на доставените разходомери по обособена позиция № 3 да не

надвишават максималните допустими грешки съгласно Директива 2014/32/ЕС за клас на
точност 1,5.
3.3.7. Сертификатите за избраните от производителя модули за оценяване на
съответствието с приложимите съществени и специфични изисквания за разходомерите за
газ по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 и да са в срок на валидност.
3.3.8. Конкретните стойности на постигнатата грешка на измерване по време на
производството за предвидения работен обхват от Q t до Q max на доставените разходомери
за газ по обособени позиции № 1 и № 2 да не превишава ±0.50%.
3.3.9. Разходомерите за газ по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 да имат нанесени
следните маркировки и означения:
3.3.9.1. Маркировка за съответствие на разходомерите за газ със съществените
изисквания по приложимите директиви към тях;
3.3.9.2. Допълнителна метрологична маркировка, съгласно Директива 2014/32/ЕС, с
година на нанасяне, която да е идентична с годината на доставка;
3.3.9.3. Специфична маркировка за експлозивна защита, следвана от означения за
групата, категорията и за експлозивна смес на разходомерите за газ, предназначени за
използване в потенциално експлозивна атмосфера (минималните изисквания са посочени
в съответните технически спецификации,);
3.3.9.4. Маркировка (ограничителни стойности на електрически параметри, налягане,
максимални повърхностни температури) указваща, че разходомерите за газ са изпитани
съгласно европейските хармонизирани стандарти за употреба в експлозивна атмосфера
(минималните изисквания са посочени в съответните технически спецификации,.
3.3.10. Разходомерите за газ по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 да са с нанесени:
3.3.10.1. Търговска марка или наименование на производителя;
3.3.10.2. Информация за условията на използване (налягане; температура на околната
среда, температура на измерваната среда – природен газ, данни за основните допустими
максимални и минимални гранични стойности на параметрите);
3.3.10.3. Обхват на измерване;
3.3.10.4. Означения за идентификация;
3.3.10.5. Номера на сертификата за ЕС изследване на типа или ЕС изследване на проекта
по Директива 2014/32/ЕС или на ЕО сертификата за изследване на типа или ЕО
сертификата за изследване на проекта по Директива 2004/22/ЕО;
3.3.10.6. Идентификационните номера на нотифицираните органи, участвали
оценяването на съответствието съгласно изискванията на съответните директиви.

в

В приложенията към техническата спецификация са посочени конкретните технически
изисквания към съответните видове разходомерите за газ – турбинни, ротационни и
диафрагмени, както следва:
- Приложение № 1 към Техническа спецификация за турбинни разходомери за газ;
- Приложение № 2 към Техническа спецификация за ротационни разходомери за газ;
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- Приложение № 3 към Техническа спецификация за диафрагмени разходомери за газ.
4. Място на доставка: Условие за изпълнение на доставката е DDP или DAP (само за
чуждестранните участници) по Incoterms-2010, с място на доставка: Складова база на
„Булгартрансгаз” ЕАД – Яна, намираща се в с. Яна, район Кремиковци, град София.

5. Гаранционния срок на доставеното оборудване – не по-кратък от 24 месеца от
датата на доставката.
6. Срок за доставка на стоката - не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от
датата на подписване на договор.

Приложения:
1. Приложение № 1 - „Конкретни технически изисквания към турбинните разходомери за
газ по обособена позиция № 1;
2. Приложение № 2 - „Конкретни технически изисквания към ротационните разходомери
за газ по обособена позиция № 2;
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3.Приложение № 3 - „Конкретни технически изисквания към диафрагмените разходомери
за газ по обособена позиция № 3.

Приложение № 1
към ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на разходомери
Идент. номер на поръчката: 180-109
„Конкретни технически изисквания към турбинните разходомери за газ по
обособена позиция № 1“
№

Описание на продуктите

1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.4.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Вид – турбинни разходомери за природен газ
Технически и метрологични характеристики:
Размер на разходомера; номинален диаметър и номинално налягане:
G 400; DN 100; РN 110 (ISO 7005) (ANSI 600)
G 400; DN 100; РN 16 (ISO 7005)
G 250; DN 100; РN 110 (ISO 7005) (ANSI 600)
Клас на точност: 1
Qmax/Qmin ≥ 20 при атмосферни условия
Максимални допустими грешки - съгласно Директива 2014/32/ЕС
Конкретните стойности на постигнатата грешка на измерване по време на
производството на доставените разходомери за газ в обхвата от Qt до
Qmax да не надвишава ±0,5%
Температура на газа – съгласно Директива 2014/32/ЕС:
Горна граница на температурата – не по-ниска от 40 °С;
Долна граница на температурата – не по-висока от минус 10 °С
Температура на околната среда – съгласно Директива 2014/32/ЕС:
Горна граница на температурата – не по-ниска от 55 °С;
Долна граница на температурата – не по-висока от минус 25 °С
Клас на механичните условия на околната среда – М1, съгласно
Директива 2014/32/ЕС
Клас на електромагнитните условия на околната среда – Е2, съгласно
Директива 2014/32/ЕС
Разходомерите да са оборудвани с импулсен датчик - Reed контакт (low
frequency (LF) reed contact pulse transmitter)
Експлозивна защита (АТЕХ) – ІІ 2 G
Защита срещу експлозивна атмосфера – Ех iа ІІС
Степента на защита от проникване на твърди частици и течности (IEC
60529) – най-малко IP 67
Разходомерите да са с вградена маслена помпа
Разходомерите да са окомплектовани с:
2 броя филтърни решетки;
Гилзи (джобове) за термосъпротивления в отвора за измерване на
температура;
Щуцери за отбор на налягането с двупътна вентилна батерия с извод за
тестово налягане/двупътен кран
Контрафланци;
Уплътнения;
Шпилки, с повишена устойчивост срещу корозия (горещо поцинковани);
Гайки, с повишена устойчивост срещу корозия (горещо поцинковани).

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1
12.2
12.3.
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12.4.
12.5.
12.6.
12.7.

Количество
/брой/

1
1
1

Изготвил:
Павлета Христова – специалист в отдел "Метрология, ГРС" към ГУ “Техническа експлоатация”,
лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

Приложение № 2
към ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на разходомери
Идент. номер на поръчката: 180-109
„Конкретни технически изисквания към ротационните разходомери за газ по
обособена позиция № 2“
№
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1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.

Описание на продуктите и услугите

Количество
/брой/

Вид – ротационни разходомери за природен газ
Технически и метрологични характеристики:
Размер на разходомера; номинален диаметър и номинално налягане:
G 250; DN 100; PN 16 (ISO 7005)
1
G 160; DN 80; PN 16 (ISO 7005)
5
G 65; DN 50; PN 110 (ISO 7005) (ANSI 600)
2
G 25; DN 50; PN 110 (ISO 7005) (ANSI 600)
2
G 25; DN 50; PN 16 (ISO 7005)
2
Клас на точност: 1
Q max/ Q min ≥ 100 при атмосферни условия– за разходомерите по позиции от
2.1.1. до 2.1.3.
2.4.
Q max /Q min ≥ 20 при атмосферни условия – за разходомерите по позиции от
2.1.4 до 2.1.5.
2.5.
Максимални допустими грешки - съгласно Директива 2014/32/ЕС
2.6.
Конкретните стойности на постигнатата грешка на измерване по време на
производството на доставените разходомери в обхвата от Q t до Q max да не
надвишава ±0,5%
3.
Температура на газа - съгласно Директива 2014/32/ЕС:
3.1.
Горна граница на температурата – не по-ниска от 40 °С;
3.2.
Долна граница на температурата – не по-висока от минус 10 °С
4.
Температура на околната среда - съгласно Директива 2014/32/ЕС:
4.1.
Горна граница на температурата – не по-ниска от 55 °С;
4.2.
Долна граница на температурата – не по-висока от минус 25 °С
5.
Клас на механичните условия на околната среда – М1, съгласно Директива
2014/32/ЕС
6.
Клас на електромагнитните условия на околната среда – Е2, съгласно
Директива 2014/32/ЕС
Разходомерите да са оборудвани с импулсен датчик - Reed контакт (low
7.
frequency (LF) reed contact pulse transmitter)
8.
Експлозивна защита (АТЕХ) – ІІ 2 G
9.
Защита срещу експлозивна атмосфера – Ех iа ІІС
Степента на защита от проникване на твърди частици и течности (IEC
10.
60529) – най-малко IP 67
11.
Разходомерите да са окомплектовани с:
11.1.
2 броя филтърни решетки;
Гилзи (джобове) за термосъпротивления в отвора за измерване на
11.2.
температура
11.3.
Щуцери за отбор на налягането с двупътна вентилна батерия с извод за
тестово налягане/двупътен кран
11.4.
Контрафланци;
11.5.
Уплътнения;
11.6.
шпилки или винтове, с повишена устойчивост срещу корозия (горещо
поцинковани);
11.7.
гайки, с повишена устойчивост срещу корозия (горещо поцинковани).
Изготвил:
Павлета Христова – специалист в отдел "Метрология, ГРС" към ГУ “Техническа експлоатация”,
лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

Приложение № 3
към ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на разходомери
Идент. номер на поръчката: 180-109
„Конкретни технически изисквания към диафрагмените разходомери за газ по
обособена позиция № 3“
№
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.

Описание на продуктите и услугите
Вид – диафрагмени разходомери за природен газ
Технически и метрологични характеристики:
Размер на разходомера и номинален диаметър
G6; DN 25
G16; DN 40
G25; DN 40
Клас на точност: 1,5
Максимални допустими грешки съгласно Директива 2014/32/ЕС
Присъединяване – двущуцерно:
Междуосово разстояние за позиции 2.1.1 и 2.1.2: 250 mm
Междуосово разстояние за позиция 2.1.3: 335 mm
Присъединителни размери:
За позиция 2.1.1: резба G 1 1/4” A (ISO 228-1)
За позиции 2.1.2 и 2.1.3: резба G 2 A (ISO 228-1)
Материал на корпуса - стомана
Температура на газа - съгласно Директива 2014/32/ЕС:
Горна граница на температурата – не по-ниска от 40 °С;
Долна граница на температурата – не по-висока от минус 10 °С
Температура на околната среда - съгласно Директива 2014/32/ЕС:
Горна граница на температурата – не по-ниска от 55 °С;
Долна граница на температурата – не по-висока от минус 25 °С
Клас на механичните условия на околната среда – М1 Директива
2014/32/ЕС
Клас на електромагнитните условия на околната среда – Е2, съгласно
Директива 2014/32/ЕС
Експлозивна защита (АТЕХ) – ІІ 2 G
Степента на защита от проникване на твърди частици и течности (IEC
60529) – най-малко IP 54

Количество
/брой/

1
2
1
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Изготвил:
Павлета Христова – специалист в отдел "Метрология, ГРС" към ГУ “Техническа експлоатация”,
лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

