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1. Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на комбиниран оператор в Р. България, с предмет
на дейност - пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ, поддържане,
експлоатация, управление и развитие на газопреносна мрежа и подземно газово
хранилище, експлоатира и обслужва основните преносни газопроводи високо налягане,
които са с диаметър от 2” до 48”, газовите отклонения, компресорни станции,
газоразпределителни станции и подземно газово хранилище. За осигуряването на
надеждната им експлоатация и тяхното добро техническо състояние е необходимо
изпълняването на ремонтни дейности, при които се извършва контрол за наличието, вида
и размерите на дефекти в основен метал или заварените съединения, като оценката им е
пряко свързана с безаварийното и безопасно експлоатиране на газопреносната система,
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Предмет на поръчката:
Извършване по заявка на Възложителя на безразрушителен контрол на основен метал и
заварени съединения от акредитиран орган за контрол, в областта на безразрушителния
контрол със следния обхват на контрола по параметри:
2.1. Вид, размери и разположение на нецялостности/несъвършенства чрез:
2.1.1. Радиографичен контрол;
2.1.2. Магнитно-прахов контрол;
2.1.3. Контрол с проникващи течности;
2.1.4. Ултразвуков контрол;
2.1.5. Визуален контрол.
2.2. Дебелина на стена чрез:
2.2.1. Ултразвуков контрол.
3. Райони за извършване на контрола по четирите обособени позиции:
3.1. За обособена позиция №1 - Североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“,
който включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната
мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области:
Добрич, Варна, Силистра, Шумен, Разград Търговище, Русе и Велико Търново.
3.2. За обособена позиция №2 - Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“,
който включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната

мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области: Бургас,
Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково и Пловдив.
3.3. За обособена позиция №3 - Северозападен експлоатационен район „Ботевград“,
ПГХ „Чирен“ и ремонтна база „Ботевград“, който включва изградени, новостроящи се
обекти и линейната част от газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД
на територията на следните области: Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана,
София област, София-столица и Перник.
3.4. За обособена позиция №4 - Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“, който
включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната мрежа,
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области: Пазарджик,
София област, Кюстендил и Благоевград.
Границите между експлоатационните райони са определени условно на картата в
Приложение №1 към настоящата Техническа спецификация, на която е нанесена и
газопреносната мрежа.
4. Изисквания към участниците в обществената поръчка и към качеството на
услугите. Документи, с които се доказва правоспособността за упражняване на
професионална дейност, техническите и професионални способности на
участниците:
4.1. Съгласно изискванията на чл. 9 от „Наредба за устройството и безопасната
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ”, безразрушителен контрол се извършва от орган
за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по
акредитация, пълноправен член на Европейската организация за акредитация. Във връзка
с посоченото, Участниците следва да бъдат акредитиран орган за контрол, съгласно БДС
EN ISO/IES 17020:2012 или еквивалентен Стандарт от ИА „Българска служба за
акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по
многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация.
Участникът, при подаване на оферта, доказва съответствието си с посоченото изискване,
чрез попълване на данни за притежавания от него сертификат и заповед за акредитация
в част ІV, б. „А“, т.2) на ЕЕДОП – стандарт, номер и дата на издаване, срок на валидност
на сертификата, обхват на контрола.
Избраният за изпълнител участник преди сключване на договор, представя:
4.1.1 валидно копие на сертификата и заповедта за акредитация и обхват на контрола,
покриващ методите на контрол, посочени в т.2.1 и т.2.2.
4.1.2. списък на използваните процедури за контрол, съгласно BAS QA 2.7.6 или
еквивалентен документ.
4.1.3. списък на технически средства, съгласно BAS QA 2.7.8 или еквивалентен документ.
4.1.4. списък на специалистите си по BAS QA 2.7.5 или от еквивалентен документ;
4.1.5. валидно копие на Застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска
отговорност“, покриваща дейността на органа за контрол, съгласно БДС EN ISO/IES
17020:2012 или еквивалентен стандарт.
4.2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

За всяка от обособените позиции, за която се подава оферта, Участникът следва да
разполага с Персонал (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на
поръчката и който включва най-малко:
- 5 (пет) сертифицирани специалисти, съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалентен
Стандарт, от които най-малко 3 (трима) специалисти по Радиографичен и Магнитно
прахов контрол и най–малко други 2 (двама) специалисти по Контрол с проникващи
течности, Ултразвуков контрол и Визуален контрол.

Забележка:
В случай че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то:
- Не се допуска участието на един и същ специалист в повече от една обособена
позиция с един и същ метод на контрол.
- Допуска се участието на един и същ специалист в повече от една обособена позиция,
по методи за контрол различни от тези, с които е участвал в другата/ите обособена/и
позиция/и.
Участникът, при подаване на оферта, доказва съответствието си с посоченото изискване,
чрез попълване в част ІV, б. „В“, т.2) на ЕЕДОП на данни за професионалната
квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата – вид, номер и
издател на валиден документ (сертификат), метода за извършване на безразрушителен
контрол, за който е издаден документът (сертификатът), както и описание на стандарта
за сертифициране (БДС EN ISO 9712 или еквивалентен стандарт).
Избраният за изпълнител участник преди сключване на договор, представя списък на
персонала, който ще изпълнява поръчката, съдържащ съответната информация.
4.3. Участникът може да подава Оферта за една, за няколко или за всички обособени
позиции, посочени в т.3.
4.4. Участниците да могат да извършват и електроискров контрол за плътност на
изолационно покритие на тръбопроводи, като този вид контрол може да не е в обхвата на
акредитацията им.
5. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката.
5.1. Време за извършване на контрола:
5.1.1. Изпълнителят да е в състояние да започне контрола в срок до 48 часа след
уведомяването му от Възложителя.
5.1.2. В случай на възникнала аварийна ситуация Изпълнителят да е в състояние да
започне контрола в срок до 24 часа след уведомяването му от Възложителя.
5.1.3. Изпълнителят да е в състояние да предостави официалните документи с
резултатите от извършения контрол (Доклад и Сертификат от контрола) в срок до 24 часа
от извършването на контрола, като при контрол на заваръчни съединения при аварийна
ситуация, както и при заявка от страна на Възложителя за извършване на контрол,
свързан с изпълняван в кратък времеви прозорец ремонт, резултатите да се докладват в
срок до 12 часа от извършването на контрола.
5.1.4. В случай на предаване на обекта за контрол след 17:00 часа от Възложителя,
същият ще заплати извършените конкретни дейности, без мобилизация и демобилизация,
по цени, предложени от Изпълнителя в ценовото предложение, умножени по 1,5.
5.2. При необходимост, Изпълнителят да консултира Възложителя относно приложимите
стандарти, процедури за контрол, Критерии за оценка, касаещи методите на контрол,
посочени в т.2.1 и т.2.2, при заявяването на всеки конкретен контрол.

5.3. Изпълнителят следва да поддържа валидна акредитация по т.4.1 за целия срок на
договора. При подновяване срока на валидност на сертификата за акредитация на
избрания Изпълнител, копие от подновения се представя на Възложителя своевременно
заедно със заповедта за акредитация с обхват, покриващ Методите на контрол в т.2.1 и
т.2.2. В случай на временно спиране или ограничаване на акредитацията, да се представи
своевременно копие от Решението на акредитиращия орган.
5.4. При изтичане на срока на Застраховката „Гражданска отговорност“ по време на
изпълнението на договора, Изпълнителят следва да представи своевременно копие от
нова Застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“.
5.5. Разкриването и почистването на местата за контрол от изолация, продукти на
корозия и други замърсявания, е ангажимент на Възложителя. В случай че по преценка на
Изпълнителя, почистването не е достатъчно, за нуждите на контрола, същият следва да
почисти допълнително повърхността, след съгласуване с Възложителя, като за целта
посочи и цена за извършването на тази услугата.
5.6. Изпълнителят е отговорен за здравословните и безопасни условия на труд на своите
служители, като им осигурява и лични предпазни средства и работно облекло. При
сключване на Договор за обществената поръчка двете страни се споразумяват относно
изискванията и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност и подписват Споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ.
5.7. За извършването на контрола, Изпълнителя следва да ангажира минимален
възможен брой специалисти с цел оптимизиране на разходите. При необходимост и след
заявка от Възложителя е възможно сформиране на екип/и с по-голям брой специалисти.
5.8. Да посещава обекта/ите на Възложителя по т.3 със собствен транспорт, при
необходимост високо проходим автомобил, който да обезпечи мобилизацията на
неговите специалисти и необходимото му оборудване включително и мобилен електро агрегат за извършване на контрола до местата за контрол в рамките на района или
районите, които ще изпълнява.
6. Изисквания относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на Договора:
6.1. Изпълнителят следва да представя на Възложителя при всеки извършен контрол:
6.1.1. Сертификат/и;
6.1.2. Доклад/и;
6.1.3. Протокол с резултати от извършен контрол;
6.1.4. Приемо-предавателен протокол, който удостоверява съответствието на извършения
контрол с изискванията на Възложителя и предоставянето на документите по т. 6.1.1,
т.6.1.2 и т.6.1.3.
6.2. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да предостави в
писмен вид подробна информация относно извършения контрол и резултатите от него:
радиограми от извършения радиографичен контрол и процедурата за контрол по
посочените методи, в съответствие с утвърдената система за управление на качеството.
6.3. Изпълнителят е длъжен да представи утвърдената процедура относно получаване,
оценяване и разглеждане на жалби и възражения в съответствие с изградената система
за управление на качеството и актуалните процедури за контрол по методите, предмет на
поръчката, в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на сключване на Договор.
7. Срок на договора:
Срокът на изпълнение е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване
на договор или до достигане на следната сума по съответната обособена позиция:

- Обособена позиция № 1 с наименование: „Извършване на безразрушителен контрол за
Североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“ – 80 000.00 лева, без ДДС;
- Обособена позиция № 2 с наименование: „Извършване на безразрушителен контрол за
Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“ – 75 000.00 лева, без ДДС.
- Обособена позиция № 3 „Извършване на безразрушителен контрол за Северозападен
експлоатационен район „Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Ремонтна база „Ботевград“ - 85 000.00
лева, без ДДС.
- Обособена позиция № 4 „Извършване на безразрушителен контрол за Югозападен
експлоатационен район „Ихтиман“ - 60 000.00 лева, без ДДС.

