ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на система за изолиране на газопроводи
Обособена позиция № 1 Доставка на система за полагане на изолационно покритие
и оборудване за полагане и ремонт на изолация
Обособена позиция № 2 Доставка на маншети
Реф. номер: 180-115
1. Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз“ ЕАД е оператор на приблизително 2800 км подземно положени
преносни газопроводи и газопроводни отклонения с диаметри до 1200мм. Защитата им
от почвена корозия е изпълнена чрез пасивна външна битумна или полимерна
изолация, съвместно работеща с активна катодна защита. В процеса на експлоатация
на газопроводите, за осигуряване на надеждната им експлоатация е необходимо
извършване на ремонтни и рехабилитационни дейности, свързани с подмяна на
външното защитно и изолационно покритие.
2. Цели на поръчката:
По обособена позиция № 1
2.1 Доставка на система за полагане на изолационно покритие, състояща се от лента/и
и лепилен грунд за изолиране на стоманени газопроводи отговаряща на EN 12068 –
С50 или еквивалентен в съответствие с изискванията в т.4.1 от настоящата техническа
спецификация.
2.2 Доставка на допълнителна механична защита на предварително изолирани тръби,
положени в райони със скалисти почви в съответствие с изискванията в т.4.2 от
настоящата техническа спецификация.
2.3 Доставка на система за ремонт на изолация на заводско изолирани тръби в
съответствие с изискванията в т.4.3 от настоящата техническа спецификация.
2.4 Доставка на машини за ръчно полагане на изолационна лента в съответствие с
изискванията в т.4.4 от настоящата техническа спецификация.
По обособена позиция № 2
2.5 Доставка на термосвиваем маншет за защита от корозия на челни заваръчни
шевове отговаряща на EN 12068 – С60 или еквивалентен в съответствие с
изискванията в т.4.5 от настоящата техническа спецификация.
2.6 Доставка на Краен елемент (маншет) за монтаж върху защитен кожух и
преминаващия през него газопровод в съответствие с изискванията в т.4.6 от
настоящата техническа спецификация.
-Участникът следва да има изпълнена минимум 1 дейност, която е с предмет и обем,
идентичен или сходен с тези на поръчката през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата
Под дейност, която е сходна с предмета и обема на поръчката се разбира : доставка на
материали за полагане на външна изолация от полимерен тип за стоманени тръби.
- Да оферира посочените от Възложителя в Таблица №1 количества.

- Да предостави подробна търговска и техническа информация за идентификация на
оферираните материали.
4. Изисквания към оферираните продукти, предмет на доставка.
По обособена позиция № 1
4.1 Включената/те лента/и в изолационна система С-50 или еквивалентен да бъдат
доставени със следните изисквания към единичната ролка:
- ролка с външен диаметър не повече от 230 mm;
- светъл отвор на ролката не повече от 76mm;
- широчина на лентата навита върху ролка не по малко от 150mm.
- Лепилен грунд - в опаковка съдържаща количество не по-голямо от 25 кг., с етикет
съдържащ, наименование на продукта, дата на производство и краен срок на
съхранение не по-малък от 24 месеца от датата на доставка, като количеството
отговаря на максималната разходна норма определена от производителя на
продукта.
4.2 Допълнителна механична защита на предварително изолирани тръби:
- тегло – не по-малко от 500 g/m2
- дебелина – не по-малко от 4 mm;
- якост на опън надлъжно/напречно – не по-малко от 25/35 kN/m;
- ширина на изолационния материал – не по-малко от 2 метра;
4.3 Система за ремонт на изолация на заводско изолирани тръби.
Системата да позволява ремонт на изолационно покритие на заводско изолирани
стоманени тръби от екструдиран полиетилен тип N-v с дебелина ≥ 3mm по DIN 30670
или ISO-21809-1.
-

Двукомпонентна полиеретанова смес, като всеки компонент е в отделна
разфасовка;

-

Температура на тръбата при полагане +15С до +30С;

-

Ръчно приспособление за нанасяне едновременно на двата компонента;
Тегло на отделна разфасовка не повече от 100 гр.

4.4 Машините за ръчно полагане на изолационна лента.
- Предлаганите машини да могат да работят с предлаганата изолационна лента по т.
4.1.
- Да имат възможност за регулиране натегнатостта на ролката с цел обеспечаване на
плътно прилягане на лентата върху изолираната тръба.
- Да имат възможност за регулиране ъгъла на полагане на лентата, за да се осигури
50% застъпване на отделните слоеве при различни диаметри на тръбата от DN300 до
DN1200.
По обособена позиция № 2
4.5 Термосвиваем маншет за защита от корозия на челни заваръчни шевове на
заводски изолирани тръби с диаметър ф 711 в комплект с подложен грунд в
съответствие с EN 12068 – С60 или еквивалентен.
- широчина на маншета ≤450 mm

- дължина - за тръба ф711 mm
4.6 Доставка на краен елемент (маншет) за монтаж върху защитен кожух и
преминаващия през него газопровод.
Крайните елементи се монтират от 2 -та края на кожуха и служат за предпазване на
затвореното пространство м/у кожуха и основната тръба от проникване на вода,
корени, кал, твърди частици и др.
- Материал на изделието- неопрен. Твърдост по Shore A: 65 ± 5
- дебелина на маншета - > 3 мм
4.6.1 Възможност за монтаж на маншета при отклонения:
- във външния диаметър на кожуха ±10%
- при външния диаметър на основната тръба +10%
4.6.2 Бързо и лесно монтиране на крайния елемент върху съществуващи (вече
изградени тръбопроводи).
Да разполага със самозалепващ край гарантиращ
херметичността на маншета.
4.6.3 Захващането към стоманената тръба на кожуха както и към основния газопровод
да става с неръждаеми скоби, които са част от комплекта за доставка.
5. Документация, която трябва да се предостави при подаване на офертата.
Обособена позиция 1.
5.1 за системата за полагане на изолационно покритие, състояща се от лента/и и
лепилен грунд за изолиране на тръбопроводи, да се приложат копия на документи
и/или протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и/или външен контрол,
валидни за цялата система, удостоверяващи получени резултати и покриващи
изискванията на EN 12068 – С50 или еквивалентен;
- копие от валиден сертификат за внедрена от производителя/те на изолационните
материали, които участникът предлага, система за управление на качеството, която е
оценена и е удостоверено нейното съответствие с изисканията на ЕN ISO 9001 или
еквивалентен.
5.2 При оферирането на допълнителна механична защита на предварително изолирани
тръби да се приложат копия на документи и/или протоколи от лабораторни изпитания
от вътрешен и/или външен контрол удостоверяващи техническите параметри на
материала.
5.3 При оферирането на система за ремонт на заводско изолирани тръби да се
приложат копия на документи и/или протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен
и/или външен контрол.
Обособена позиция 2.
5.4 за термосвиваем маншет за защита от корозия на челни заваръчни шевове на
заводски изолирани тръби да се приложат копия на документи и/или протоколи от
лабораторни изпитания от вътрешен и/или външен контрол, валидни за цялата
система, удостоверяващи получени резултати и покриващи изискванията на EN 12068 –
С60 или еквивалентен;

В случай, че документите по т. 5 се представят на чужд език, същите да
бъдат представени и в превод на български език.
6. Предоставяне на документация при доставката – важи за двете обособени
позиции, с изключение на ръчна машина за полагане на изолация.
- Инструкция за съхранение.
- Инструкции за полагане.
- Сертификат за произход и качество в срок на валидност за всеки отделен продукт
предмет на поръчка.
- Информационен лист за безопасност на продуктите.
Да се предоставят копия на оригинални документи с превод на български
език.
7. Срок на годност на продуктите, посочени в т. 1-3 вкл. от обособена
позиция № 1 от таблица № 1 и на продуктите по обособена позиция № 2 от
таблица № 1 – не по-малък от 24 месеца и не повече от 60 месеца от датата на
доставка.
7.1. Гаранционен срок на продуктите, посочени в т. 4 от обособена позиция № 1 от
таблица № 1 – не по-малък от 24 месеца от датата на доставка.
8. Място на доставка – складова база на „Булгартрансгаз”ЕАД, гара Яна, община
Кремиковци, област София.
9. Срок на доставка на продуктите – не повече от 60 дни от датата на сключване на
договор.

Таблица №1
№

Описание на продуктите

Единица
мярка

К-во

Обособена позиция № 1
1.

Система от изолационна лента и лепилен грунд за изолиране на
тръбопроводи отговаряща на EN 12068 – С50 или еквивалентен

m2

2 000

2.

Допълнителна механична защита на предварително изолирани
тръби:

m2

200

3.

Система за ремонт на заводско изолирани тръби

m2

2

4.

Ръчна машина за полагане на изолация
- Да е съвместима с предлаганата изолационна лента по
поз.1

Бр.

4

К-т

50

Обособена позиция № 2
1.
2.

Термосвиваем маншет за защита от корозия на челни заваръчни
шевове на заводски изолирани тръби отговарящ на EN 12068 – С60
или еквивалентен
Доставка на Краен елемент (маншет) за монтаж върху защитен
кожух и преминаващия през него газопровод.

Диаметър на основната тръба / диаметър на кожуха
5.1
5.2
5.3
5.4

/цолове/
56” / 48”
48” / 40”
36” / 28”
28” / 20”

бр.
бр.
бр.
бр.

4
4
6
6

Забележка:
Количественият толеранс при доставка на стоката по т. 1 – 3 вкл. от обособена
позиция № 1 е ±1% от договореното количество. Възложителят заплаща реално
доставеното количество в рамките на количествения толеранс.
Изолационата система да може да се използва за тръби с диаметри от DN 350 до
DN1200, като количеството лепилен грунд да съответсвува на максималната разходна
норма за С-50.
Количеството в m2 се отнася за тръбата, която ще бъде изолирана.

