ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
на Доставка на течен азот,
поръчката:
нагнетяване в системата
Реф. номер на поръчката:
190-022

изпаряване

и

Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката и изискванията към
изпълнението на поръчката.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.
В рамките на инвестиционната програма за инвестиции и поддръжка на “Булгартрансгаз”
ЕАД през м. август 2019 г. се предвижда извършването на пневматично изпитание на
якост и плътност на съоръжения с повишена опасност (СПО) на компресорна станция
Провадия (КС).
Предвид значителните геометрични обеми на СПО, осигуряването на необходимите мерки
за безопасност, технологията за гарантиране изсушаването на съоръженията подлежащи
на изпитания и с цел минимизиране на разходите, изпитанието следва да се извърши чрез
транспортиране на втечнен азот до обекта на изпитание, газифицирането на втечнения
азот и осигуряване на необходимите параметри на азота за извършване на изпитанието.
2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Предметът на поръчката е доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в системата и
включва изпълнението на следните дейности:
2.1. Доставка и транспортиране на течен азот, в количество до 120 тона и специализирано
оборудване за газификация с транспортни средства на Изпълнителя до обекта на
Възложителя.
2.2. Осигуряване на необходимия персонал за обслужване на оборудването за газификация
на втечнен азот, монтирано на подходяща площадка, по време на извършване на
изпитанието на СПО.
3. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА.
Извършване на пневматично изпитание на якост при налягане 1.25 Рраб.= 68.75 bar за не
по-малко от два часа и изпитание на плътност при налягане 55 bar за не по-малко от 24
часа на съоръжения с повишена опасност.
4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, НА КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА
ИЗПИТАНИЕ НА ЯКОСТ И ПЛЪТНОСТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПИТВАНЕТО.
4.1. На КС “Провадия” ще се извърши изпитание на якост и плътност, на следните
участъци (Етапи):
4.1.1. Тръбопроводи на входен шлейф – I-ви етап.
- Обем на участъка 398 м³;
4.1.2. Тръбопроводи на Изходен шлейф – II-ри етап.
- Обем на участъка 295 м³;
4.1.3. Тръбопроводи от технологичната разводка на Компресорна станция Провадия – III-ти
етап.
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- Обем на участъка 542 м³;
4.1.4. Тръбопроводи на линия за горивен и пусков газ от БПТПГ до ГПА №1 до №4 – IV-ти
етап.
- Обем на участъка 13 м³;
4.1.5. Участъците по т.4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. и 4.1.4. ще бъдат изпитани поотделно и
самостоятелно, като времената посочени в т. 3 ще се повтарят при всеки етап.
4.2. След изпитване на даден участък (етап), с цел минимизиране на разходите, ще се
прехвърля компресиран азот в следващия за изпитване участък до изравняване на
текущото налягане. Съоръженията и оборудването за прехвърляне и дейностите по
прехвърлянето на компресирания азот между съответните участъци (етапи) е ангажимент
на Възложителя.
5. МЯСТО НА ДОСТАВКА И ПЕРИОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТАНИЕТО.
5.1. Мястото на доставка на втечнения азот и специализирано оборудване за газификация,
местоработата на специалистите на Изпълнителя и периодите за извършване на
изпитанието на СПО е КС “Провадия”, с. Кривня, общ. Провадия, обл. Варна.
5.2. Периодът за извършване на изпитанието на якост и плътност е от 12.08.2019 г. до
23.08.2019 г., с обща продължителност от 288 часа, определен съгласно утвърдения
График за изпълнение на ремонтни дейности по Транзитните газопроводи от Балканското
направление през 2019г. В цитирания период на изпълнение КС Провадия ще бъде
изведена от резерв и няма да бъде на разположение за работа, което изисква
непрекъсваем процес на изпълнение на дейностите.
6. ТЕХНИЧЕСКИ
УЧАСТНИКА.

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ

ТЕЧНИЯ

АЗОТ

И

ОБОРУДВАНЕТО

НА

6.1. Технически изисквания към течния азот.
№

Показатели

1
2

Съдържание на азот, об. %, не по-малко от
Кислород, об. %, не повече от

Гранични
стойности
99.9
0.001

3
4

Вода, об. %, не повече от
Въглероден диоксид, об. %,

0.0002
следи

6.2. Оборудването за изпаряване на втечнения азот, трябва да отговаря минимум на
следните изисквания:
6.2.1. Да осигурява непрекъснато подаване на азот към обекта на изпитание.
6.2.2. Дебитът на подавания азот към обекта на изпитание трябва да е съобразен с
предвидения срок на изпълнение по т.5.2. и условието по т.4.1.5.
6.2.3. Температурата на азота след изпарителя да бъде не по-ниска от плюс 10ºС.
6.2.4. Работно налягане на оборудването - не по-малко от 100 barg.
6.2.5. Да е мобилно, с възможност за временен монтаж на подходяща площадка.
6.2.6. Да е оборудвано с необходимите органи за управление и системи за безопасност,
включително за непрекъснато следене на налягането на инжектирания азот.
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6.3. Участникът, определен за изпълнител, при предоставяне на специализираното
оборудване за газификация да представи копие на необходимите актуални документи,
удостоверяващи работоспособността и безопасността за експлоатация на оборудването.
6.4. Участникът, в предложението за изпълнение на поръчката да опише принципа на
действие и техническите характеристики на специализираното оборудване.
6.5. Участникът, в рамките на техническото предложение за изпълнение на поръчката да
представи подробен времеви график, съобразен с техническите характеристики на
специализираното оборудване, с който да удостовери, че ще изпълни описаните в т.4
дейности в определения в т.5.2. срок.
6.6. Участникът, в рамките на техническото предложение за изпълнение на поръчката да
предвиди реализирането на подходящ тръбопровод (шлейф), отговарящ на нормативните
изисквания, за свързване на криогенната установка със съответното СПО, подлежащо за
изпитание на якост и плътност с минимална дължина от 80 метра.
7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА ВТЕЧНЕН
АЗОТ.
7.1. Специализираните средства за транспортирането на втечнения азот (транспортни
средства), собственост на Изпълнителя, трябва да отговарят минимум на следните
изисквания:
7.1.1. Вместимостта и броя на транспортните средства за доставка на течен азот трябва да
са достатъчни за осигуряване непрекъснатостта на процеса на изпитание.
7.1.2. Транспортните средства да са оборудвани с автономна система за разтоварване на
течния азот.
7.1.3. Участникът, в своето предложение да декларира, че разполага с всички необходими
актуални разрешителни за транспорт на втечнен азот.
8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА НА УЧАСТНИКА.
8.1.
Водачите на специализираните транспортни средства да притежават всички
необходими актуални разрешителни за управление и обслужване на транспортните
средства за втечнен азот.
8.2. Да притежава необходимия квалифициран персонал за монтаж, обслужване и
демонтаж на оборудването необходимо за извършване на дейностите, предмет на
поръчката.
8.3. Персоналът на изпълнителя извършва всички дейности свързани с транспортирането,
монтирането, обслужването, демонтирането и преместването на оборудването необходимо
за извършване на дейностите, предмет на поръчката.
9. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА.
9.1. Преди изготвяне на своето предложение, Участникът може да посети обекта на
“Булгартрансгаз” ЕАД по т.5, където съвместно с Възложителя да направят оглед и да
съгласуват площадката за разполагане на оборудването, определят подходите за достъп до
площадките, мястото за захранване с електрически ток и др.
9.2. В своето предложение, Участникът следва да представи своите изисквания към
необходимата електрическа енергия за захранване на оборудването. Кабела за захранване
от електрическото табло на Възложителя се осигурява от Изпълнителя.
9.3. В своето предложение, Участникът следва да представи своите изисквания към
необходимите повдигателни съоръжения, които ще предостави Възложителя.
9.4. Изпълнителят трябва да притежава необходимите инструменти и приспособления за
изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

3

9.5. Всички разходи и такси за извършване на транспортирането на втечнения азот и
специализираното оборудване за газифициране са за сметка на Изпълнителя.
9.6. Специалистите на Изпълнителя трябва да обслужват специализираното оборудване за
газифициране, през цялото време на извършване на изпитанието на СПО.
9.7. Всички разходи за специалистите на Изпълнителя по време на изпълнение на
дейностите, предмет на поръчката, са за негова сметка.
10. ДЕЙНОСТИ, УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10.1. Подходяща площадка за монтаж на оборудването на Изпълнителя и подходи на
неговите транспортни средства, съобразена с изискванията на техниката на безопасност
при изпълнение на подобни дейности.
10.2. Източник за захранване с електрически ток и необходимото количество
електрическа енергия.
10.3. Необходимите повдигателни съоръжения- автокран, мотокар и др.
10.4. Подходящо помещение за специалистите на Изпълнителя с необходимите битови
изисквания.
10.5. Технически персонал и налични технически средства за оказване на съдействие, в
зависимост от тяхната компетентност, при изпълнение на поръчката.
10.6. Преди започване на дейностите по изпитанието на СПО, ще инструктира
специалистите на Изпълнителя, ангажирани в изпълнението на поръчката, за техническа и
противопожарна безопасност на обекта на “Булгартрансгаз” ЕАД, предмет на настоящата
поръчка.
10.7. Възложителят назначава ръководител на изпитанието на СПО. Всички
разпореждания на ръководителя на изпитанието на СПО са задължителни за изпълнение от
всички участници в изпитанието, включително и за специалистите на Изпълнителя.
Изготвил:
……………………………..
Константин Бонев
Ръководител отдел „Компресорни станции“
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