Приложение 1
ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В МЕСЕЧНАТА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА
За поддържане на информационна система
работоспособно състояние е необходимо:

на

“Булгартрансгаз”

ЕАД

в

1. Да се извършва анализ на възникнали проблеми в системата и причините за появата
им, да се предприемат/предлагат мерки за трайното им отстраняване по отношение
на:
• апаратурата разположена по полевите обекти на системата;
• комуникацията (или липсата на такава) с контролерите и приборите,
разположени на площадките на полевите обекти на ГПС;
• автономните измервателни комплекси, инсталирани по линейната част на
ГПС;
• информационните сървъри и прилежащите им работни станции, разположени
в районните диспечерски центрове, компресорните станции и други обекти;
• централния сървър на системата разположен в ЦДС София;
• резервиращите централния сървър в командните центрове;
• вътрешните междусистемни връзки с отделните подсистеми.
• Автоматизираните трансгранични и търговски автоматични връзки от и към
системата;
2. Да се поддържа програмното осигуряване за микропроцесорните устройства
разположени по обектите от ГПС /без тези извършващи търговски измервания/,
включващо отстраняване на грешки и поддържане на последна актуална версия.
3. Да се поддържа и актуализира програмното осигуряване за информационните
сървъри и прилежащите им работни станции с цел:
- отстраняване на забелязани грешки;
- промени свързани с технологичните измервания по обектите на системата;
- отразяване на промени в техническите средства реализиращи информационните
канали на системата;
- оптимизиране на работата на процесите по събиране и обработка на
информацията при промени в обхвата и конфигурацията на подсистемите с цел
запазване на зададените времеви параметри за актуализация на постъпващата
от обектите информация.
4. Да се контролират и при констатации да се отстраняват грешки свързани с работата
на базите с данни в т.ч.:
- да се възстановява информацията в повредени бази данни;
- да се анализират и отстраняват причините за повреждане на базите;
- да се проверява и поддържа коректната работа на механизма за резервация на
базите;
- да се извършва "почистването" им от параметри свързани с отпаднали
измервания
или вътрешни изчисления.
- Да се премине към по-горна версия на използвания продукт за управление на
базите данни;

5.

Да се поддържа и актуализира програмното осигуряване в системата отразяващо
работата на компресорните станции, в цялостния обхват на реализираните към
момента SCADA системи.

6. Да се включват и изключват нови цифрови или аналогови данни от SCADA
система, коректор, контролер или друг измервателен прибор, съществуващи по
обектите.
7. Да се оказва съдействие и извършват необходимите корекции в системата във
връзка с изключване на потребител (измервателна линия) или при замяна на
съществуващ уред и при включване на нов потребител, коректор, контролер или
измервателен прибор от познат за нея тип, както следва:
- до 30 нови коректора годишно;
- до 12 броя годишно нови устройства от типа на усвоени и използвани
контролери, за лин.кранове, за ГРС/АГРС/ГИС, както и измервателни
прибори в т.ч. хроматографи, измервателни устройства на ЕХЗ и др.;
- всички останали случаи се изпълняват съгласно Приложение 2.
8. Да се поддържа софтуера за динамична корекция за състава на газа за всички
полеви измервателни прибори /коректори/;
9. Да се заменят всички съществуващи в системата екрани за визуализация тип
мнемосхеми, трендове и журнали от тип "растерна графика" с "векторни",
ориентирани за работа върху дисплей във формат 16:9;
10. Да се поддържа в отделните подсистеми единен графичен интерфейс за всички
нови обекти включвани в системата.
11. Да се извършва преинсталация на системния и потребителски софтуер при
необходимост от подмяна на сървър, резервираща го конфигурация, както и на
контролери и други измервателни и комуникационни устройства включени в
системата.
13. Да се отстраняват в хардуера на системата повреди чрез регулировки, настройки
и ремонт на модули, съгласно Приложение 3. При възможност тези работи да се
извършват без да се изключват останалите части на съответната подсистема.
14. Да се осигурява регулярно (веднъж годишно) обучение на служители на
Възложителя за работа с наличните продукти в системата и извънредно (еднократно)
обучение при внедряване на нови продукти.
15. Да се извършват по заявка на Възложителя прегледи и профилактика "на място"
на хардуерни и софтуерни елементи на информационната система с цел подобряване
на работоспособността й.
16. Да се осигурят консултации включително по телефона и оказване на помощ при
проблеми, възникнали при експлоатацията на информационната система;
А: Място на изпълнение:
• на място в ЦДС;
• на място в съответния експлоатационен район;
• в сервизния офис на Изпълнителя;

• по преценка на Възложителя, дейности могат да се извършват чрез
дистанционен достъп до мрежата на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Б: Разходи за командировъчни - при необходимост от командироване служители
на Изпълнителя във връзка с изпълнение на дейности „на място“ разходите са за
сметка на Възложителя в рамките на определените съгласно Наредбата за
командировките в Република България.
В: Контактна точка - Изпълнителят трябва да осигури контактна точка, достъпна в
режим 24x7x365, по две отделни телефонни линии.
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