ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование
на поръчката:

Последваща периодична проверка и проверка по желание
на разходомери за газ (турбинни и ротационни) и
електронни коригиращи устройства за обем тип 2

Обособени
позиции:

Обособена позиция № 1 - Последваща периодична
проверка и проверка по желание на разходомери за газ
(турбинни и ротационни)
Обособена позиция № 2 - Последваща периодична
проверка и проверка по желание на електронни
коригиращи устройства за обем тип 2

Референтен №
на поръчката:

190-024

Настоящият документ съдържа техническа спецификация, условията и изискванията към
изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз” ЕАД използва в областите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ)
средства за измерване, които подлежат на задължителен метрологичен контрол последващи проверки по реда на ЗИ. Периодичността на последващите проверки, на
основание чл. 43, ал. 4 от ЗИ, е определена от председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор със заповед № А-616 от 11.09.2018 г. (обн., ДВ. бр.82
от 05.10.2018 г.). Съгласно заповедта, периодичността на последващите проверки за
ротационни и турбинни разходомери за газ и коригиращи устройства за обем е две
години.
2. Цели на поръчката:
В изпълнение на задълженията си по чл. 187, ал. 1 т. 1 от Закона за енергетиката и чл.
33, ал. 1 от Правилата за търговия с природен газ, „Булгартрансгаз” ЕАД обявява
обществена поръчка за извършване на последваща проверка на разходомери за газ
(турбинни и ротационни) и електронни коригиращи устройства за обем тип 2, които са в
употреба и се използват в областите по чл. 5 от ЗИ на територията на Р. България в
четирите регионални обособени звена на дружеството – Ботевград, Ихтиман, Стара
Загора и Вълчи дол, както и на площадката на ПГХ „Чирен”.
Поръчката има 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 Последваща периодична проверка и проверка по желание на
разходомери за газ (турбинни и ротационни);
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Обособена позиция № 2 Последваща периодична проверка и проверка по желание на
електронни коригиращи устройства за обем тип 2;
В приложения към техническата спецификация са изброени използваните от
„Булгартрансгаз” ЕАД разходомери за газ (турбинни и ротационни) и електронни
коригиращи устройства за обем тип 2, както следва:
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- Приложение № 1 – Списък на разходомери за газ, използвани от "Булгартрансгаз" ЕАД,
който съдържа вид, тип, размер, обхват на измерване и количество на използваните
разходомери (турбинни и ротационни);
- Приложение № 2 – Списък на електронни коригиращи устройства за обем тип 2,
използвани от "Булгартрансгаз" ЕАД, който съдържа тип, местонахождение и количество
на използваните коригиращи устройства за обем тип 2.
3. Изисквания към дейностите:
3.1. Обособена позиция № 1 Последваща периодична проверка и проверка по
желание на разходомери за газ (турбинни и ротационни).
3.1.1. Участникът трябва да е лице, притежаващо специално разрешение за извършване
на услугата – лице, оправомощено от Председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, да извършва проверка на разходомерите от
Приложение № 1 на техническата спецификация със заповед за оправомощаване, която е
в срок на валидност, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗИ.
3.1.2. Участникът, определен за изпълнител, трябва да уведомява „Булгартрансгаз” ЕАД
за всяка промяна в обстоятелствата по оправомощаването по Раздел ІV „Оправомощаване
на лица за проверка на средства за измерване” от ЗИ и в срок от три дни от получаване
на съответната заповед на председателя на ДАМТН да представи на „Булгартрансгаз” ЕАД
заверено копие от същата, придружено от документ, от който да е видна датата на
получаване на заповедта.
3.1.3. Транспортът до помещенията на лабораторията с адрес, посочен в заповедта за
оправомощаване, където ще се извършва проверката на разходомерите и обратно, е
задължение на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.1.4. Всеки участник трябва да предложи единична цена в лева без ДДС за проверка
съответно за турбинен и ротационен разходомер за газ по типоразмери за разходомерите
от Приложение № 1 на техническата спецификация.
3.1.5. Заявяването на разходомерите за газ за последваща периодична проверка или
проверка по желание е със заявление по реда на чл. 842, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, с предложение за
време за извършване на проверката, в зависимост от срока на валидност на предходната
проверка и съгласно определената на основание чл. 43, ал. 4 от ЗИ от председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор периодичност на проверка на
разходомерите по Приложение № 1 на техническата спецификация.
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3.1.6. Заявяването и приемането на разходомерите за газ да се извършва по реда, описан
в утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред, записан в Наръчника
по качество) за заявяване и приемане на обектите (разходомерите за газ) за проверка от
функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 система за управление на
качеството на лабораторията.
3.1.7. Заявените разходомери за газ се представят за последваща периодична проверка
или проверка по желание, като се предават с приемо-предавателен протокол по реда,
описан в утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред, записан в
Наръчника по качество) за приемане на обектите (разходомерите за газ) за проверка от
функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 система за управление на
качеството на лабораторията.
3.1.8. Към договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред, записан в Наръчника
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по качество) за заявяване и приемане на обектите (разходомерите за газ) за проверка,
както и формуляри на заявления за последваща периодична проверка и проверка по
желание, от функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 система за
управление на качеството на лабораторията.
3.1.9. Проверката на заявените и представени разходомери за газ да се извърши в
предложен от участника срок, но не по-дълъг от 7 работни дни (не се допуска
предложение в часове и календарни дни) от датата на приемо-предавателния протокол, с
който разходомерите за газ се предават в оправомощената лаборатория.
3.1.10. Участникът, определен за изпълнител, трябва да уведомява по факс/имейл
„Булгартрансгаз” ЕАД за извършената проверка на разходомер за газ в еднодневен срок
от датата на протокола от проверка.
3.1.11. За резултатите от извършена проверка на разходомерите за газ участникът,
определен за изпълнител, издава протокол от проверка в съответствие с утвърдения
формуляр от функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 система за
управление на качеството на лабораторията.
Протоколът от проверка придружава разходомера за газ при неговото връщане след
проверка и се предава заедно с разходомера за газ с приемо-предавателен протокол на
представител на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.1.12. Към договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
утвърдените формуляри на протоколи от проверка на разходомери за газ (ротационни и
турбинни) от функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 система за
управление на качеството на лабораторията.
3.1.13. Услугите за последваща периодична проверка и проверка по желание на
турбинните и ротационни разходомери за газ от Приложение № 1 техническата
спецификация подлежат на изпълнение след изпращане на заявление от Възложителя до
Изпълнителя.
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3.1.14. Възложителят или негов представител, при получаване на представен за проверка
разходомер за газ, извършва външен оглед на място за явни недостатъци на разходомера
и има право да предяви рекламация. Рекламацията се предявява писмено в мястото на
получаване на разходомера за газ, като в този случай рекламираният разходомер не се
приема и за него не се подписва приемо-предавателен протокол. В тези случаи
отстраняването на явния недостатък и извършването на проверка е за сметка на
участника, определен за изпълнител, в срок до 14 дни от датата на рекламацията. След
извършената проверка рекламираният разходомер за газ се получава от представител на
„Булгартрансгаз” ЕАД с приемо-предавателен протокол, към който е приложен протокол
от проверка за съответствие с одобрения тип/оценено съответствие и с изискванията за
максимални допустими грешки със заключение „съответства”.
3.1.15. Възложителят или негов представител има право да предяви рекламация по повод
извършената проверка на разходомер за газ при условията за предявяване на рекламации
съгласно БДС EN ISO/IEC 17 025 в рамките на действие на договора. Рекламацията се
предявява писмено, след което участникът, определен за изпълнител, трябва да
анализира и оцени причините, довели до рекламацията, за което писмено да уведоми
„Булгартрансгаз” ЕАД и да извърши за своя сметка в срок до 14 дни от датата на
предявената рекламация проверка на представения рекламиран разходомер за газ. След
извършената проверка рекламираният разходомер за газ се получава от представител на
„Булгартрансгаз” ЕАД с приемо-предавателен протокол, към който се прилага протоколът
от проверка на рекламирания разходомер за газ.
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3.1.16. Към договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред, записан в Наръчника
по качество) за обработване на рекламации от функциониращата в съответствие с БДС EN
ISO/IEC 17025 система за управление на качеството на лабораторията.
3.2. Обособена позиция № 2 Последваща периодична проверка и проверка по
желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 2
3.2.1. Проверката на електронните коригиращи устройства за обем тип 2 да се извършва
в лаборатория или в осигурени от възложителя помещения извън лабораторията на
мястото на монтаж и употреба.
3.2.2. За извършване на проверките по т. 3.2.1 участникът трябва да е лице, притежаващо
специално разрешение за извършване на услугата – лице, оправомощено от
Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да извършва
проверка на електронни коригиращи устройства за обем тип 2 по Приложение № 2 от
техническата спецификация в лаборатория или в осигурени от възложителя помещения
извън лабораторията на мястото на монтаж и употреба със заповед за оправомощаване,
която е в срок на валидност, съгласно по чл. 50, ал. 2 от ЗИ.
3.2.3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да уведомява „Булгартрансгаз” ЕАД
за всяка промяна в обстоятелствата по оправомощаването по Раздел ІV „Оправомощаване
на лица за проверка на средства за измерване” от ЗИ и в срок от три дни от получаване
на съответната заповед на председателя на ДАМТН да представи на „Булгартрансгаз” ЕАД
заверено копие от същата, придружено от документ, от който да е видна датата на
получаване на заповедта.
3.2.4. Когато проверката се извършва в лаборатория, транспортът до нея на електронните
коригиращи устройства за обем тип 2 и обратно е задължение на Булгартрансгаз” ЕАД.
3.2.5. Всеки участник трябва да предложи единична цена в лева без ДДС за проверка на
един брой електронно коригиращо устройство за обем тип 2, по елементи – изчислителен
блок, преобразувател на температура и преобразувател на налягане, при заявяване и
представяне за проверка в лабораторията на участника и на мястото на монтаж и
употреба по Приложение № 2 от техническата спецификация. В предложената единична
цена за проверка на мястото на монтаж и употреба да бъдат включени всички разходи за
извършване на проверката – труд, консумативи, командировъчни, транспорт и други.
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3.2.6. Заявяването на електронните коригиращи устройства за обем тип 2 за последваща
периодична проверка или проверка по желание е със заявление по реда на чл. 842, ал. 2
и ал. 3 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен
контрол, с предложение за време за извършване на проверката, в зависимост от срока на
валидност на предходната проверка и съгласно определената на основание чл. 43, ал. 4
от ЗИ от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
периодичност на проверка на електронните коригиращи устройства за обем по
Приложение № 2 от техническата спецификация.
3.2.7. Заявяването и приемането на електронните коригиращи устройства за обем тип 2 е
по реда, описан в утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред,
записан в Наръчника по качество) за заявяване и приемане на обектите (електронни
коригиращи устройства за обем тип 2) за проверка (в лабораторията на участника или на
местата на монтаж и употреба) от функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC
17025 система за управление на качеството на лабораторията.
3.2.8. Заявените електронни коригиращи устройства за обем тип 2 се представят за
последваща периодична проверка или проверка по желание (в лабораторията на
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участника или на местата на монтаж и употреба) с приемо-предавателен протокол по
реда, описан в утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред, записан
в Наръчника по качество) от функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025
система за управление на качеството на лабораторията.
3.2.9. Към договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред, записан в Наръчника
по качество) за заявяване и приемане на обектите (електронни коригиращи устройства за
обем тип 2) за проверка в лабораторията и на мястото на монтаж и употреба, както и
формуляри на заявления за последваща периодична проверка и проверка по желание, от
функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 система за управление на
качеството на лабораторията.
3.2.10. Проверката на заявените електронни коригиращи устройства за обем тип 2 да се
извърши в предложен от участника срок в работни дни, но не по-дълъг от 7 работни дни
(не се допуска предложение в часове или календарни дни) от утвърдената дата за
проверка (в лабораторията или на мястото на монтаж и употреба) в заявлението на всяко
коригиращо устройство за обем, тип 2.
3.2.11. Участникът, определен за изпълнител, трябва да уведомява по факс/имейл
„Булгартрансгаз” ЕАД за извършената проверка в лаборатория на електронно коригиращо
устройство за обем тип 2 в еднодневен срок от датата на протокола от проверка.
3.2.12. За резултатите от извършена проверка на електронни коригиращи устройства за
обем тип 2 участникът, определен за изпълнител, издава протоколи от проверка в
съответствие с утвърдените формуляри от функциониращата в съответствие с БДС EN
ISO/IEC 17025 система за управление на качеството на лабораторията.
Протоколите от проверка на електронните коригиращи устройства за обем тип 2 се
предават с приемо-предавателен протокол на представител на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.2.13. Към договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
утвърдения формуляр на протокол от проверка на електронни коригиращи устройства тип
2 от функциониращата в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025 система за управление на
качеството на лабораторията.
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3.2.14. Услугите за последваща периодична проверка и проверка по желание на
електронните коригиращи устройства за обем тип 2 от Приложение № 2 на техническата
спецификация подлежат на изпълнение след изпращане на заявление от Възложителя до
Изпълнителя.
3.2.15. Възложителят или негов представител има право да предяви рекламация при
увреждане по време на извършване на проверката на мястото на монтаж и употреба на
електронното коригиращо устройство за обем тип 2. Рекламацията се предявява писмено,
а рекламираното електронно коригиращо устройство за обем тип 2 не се приема и за него
не се подписва приемо-предавателен протокол, а се предава с приемо-предавателен
протокол на участника, определен за изпълнител или на негов представител. В тези
случаи отстраняването на причиненото увреждане и извършването на проверка е за
сметка на участника, определен за изпълнител, в срок до 14 дни от датата на
рекламацията. Приемането на електронното коригиращо устройство за обем тип 2 след
отстраняване на увреждането и извършването на проверката му е с приемо-предавателен
протокол, към който се прилага и копие от протокола от извършена проверка за
съответствие с одобрения тип/оценено съответствие и с изискванията за максимални
допустими грешки със заключение „съответства”.
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3.2.16. Възложителят или негов представител има право да предяви рекламация по повод
извършената проверка на електронно коригиращо устройство за обем тип 2 при
условията за предявяване на рекламации от функциониращата съгласно БДС EN ISO/IEC
17025 система за управление на качеството на лабораторията в рамките на действие на
договора. Рекламацията се предявява писмено, след което участникът, определен за
изпълнител, трябва да анализира и оцени причините, довели до рекламацията, за което
писмено да уведоми „Булгартрансгаз” ЕАД и да извърши за своя сметка в срок до 14 дни
от датата на предявената рекламация проверка на представеното рекламирано
електронно коригиращо устройство за обем тип 2. Рекламираното електронно коригиращо
устройство за обем тип 2 се получава от представител на „Булгартрансгаз“ ЕАД с приемопредавателен протокол, към който се прилага протоколът от проверка на рекламираното
електронно коригиращо устройство за обем тип 2.
3.2.17. Към договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
утвърдените документи (процедура, инструкция или подробен ред, записан в Наръчника
по качество) за обработване на рекламации от функциониращата в съответствие с БДС EN
ISO/IEC 17025 система за управление на качеството на лабораторията.
Приложения:
- Приложение № 1 – Списък на разходомери за газ, използвани от "Булгартрансгаз" ЕАД”;
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- Приложение № 2 – Списък на електронни коригиращи устройства за обем тип 2,
използвани от "Булгартрансгаз" ЕАД.
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Приложение № 1

Списък на разходомери за газ, използвани от "Булгартрансгаз" ЕАД

Вид на
разходомера за газ

Тип

DELTA

І Ротационни
разходомери за газ

RVG

L2-MA

TZ
TZ/FLUXI
ІІ Турбинни
разходомери за газ
CGT-02

ЕТМ

Размер G
16
25
40
65
100
160
250
40
65
100
160
250
16
25
40
100
160
65
100
160
250
400
650
1000
1600
160
250
250
400
1000
1600

Обхват на
измерване [m³/h]
Qmin

Qmax

0,5
0,4
0,6
0,6
0,8
1,6
2,5
0,6
1
3
2,5
4
0,5
0,8
3
1
2
2
8
13
13
20
50
80
130
13
20
20
32
80
130

25
40
65
100
160
250
400
65
100
160
250
400
25
40
65
160
300
100
160
250
400
650
1000
1600
2500
250
400
400
650
1600
2500

Количество
/брой/
2
16
31
47
29
29
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
13
9
37
52
41
22
10
1
3
3
1
1
1
1

Приложение № 2
Списък на електронни коригиращи устройства за обем тип 2 , използвани от
"Булгартрансгаз" ЕАД
Количество
Тип
Местонахождение /обект, адрес/
/брой/
АГРС Септември
4
АГРС Пазарджик
4
АГРС Беловo
3
АГРС Ихтиман
2
ГИС Ихтиман
4
ГИС Костенец
2
АГРС Самоков
4
ГИС Дупница
8
АГРС Кюстендил
4
АГРС Благоевград
4
ГИС Симитли
4
ГИС Сандански 1
8
ГИС Сандански 2
4
АГРС Петрич
8
КС Ихтиман
5
КС Петрич
5
АГРС Кардам
1
3
АГРС Генерал Тошевo
АГРС Добрич
2
АГРС Силистра
2
ГРС Варна
4
КС Странджа
1
КС Лозенец
5
ГРС Девня
2
ГРС Страшимирово
3
ГРС Нови пазар
5
ГИС Нови пазар
1
АГРС Амилум
3
CF 300T
ГИС Тракия глас
CF 600G
2
ГРС Шумен
5
ГРС Разград 1
4
ГРС Разград 2
4
АГРС Търговище
3
АГРС Попово
1
ГРС Лозница
1
ГРС Исперих
3
АГРС Кубрат
2
АГРС Русе 1
3
АГРС Русе 2
5
ГИС Дългопол
1
ГИС Провадия
4
ГИС Разград 3
3
АГРС Вълчи дол
4
7
ПГХ Чирен
ГРС Кремиковци, с. Горни Богров
2
ГРС Перник - гр. Перник
3
4
ГРС София 4 - Иваняне
5
ГРС София 3 - Волуяк
2
ГРС София 2 - гр.Нови Искър
3
АГРС Нови Искър - гр.Нови Искър
1
АГРС Чепинци - Чепинци
3
ГРС София 1 - Казичене
1
АГРС Яна - с. Яна
6
АГРС Елин Пелин - гр. Елин Пелин
2
АГРС Монтана - гр. Монтана
1
ГИС Враца - гр. Враца

CF 300T
CF 600G

АГРС Враца - гр. Враца
ГРС Враца - гр. Враца
АГРС Роман - гр. Роман
АГРС Мездра 1 - гр. Мездра
АГРС Мездра 2 - гр. Мездра
АГРС Мездра 3 - гр. Мездра
АГРС Ботевград - гр. Ботевград
ГРП Ботевград - гр. Ботевград
ГИС Ботевград - гр. Ботевград
ГРС Бургас
АГРС Трудовец - с. Трудовец
ГИС Разлив - с. Разлив
АГРС Правец - с. Правец
ГРС Златна Панега - с. Златна Панега
ГИС Дерманци - с. Дерманци
ГРС Ловеч - гр. Ловеч
ГИС Летница - с. Летница
ГРС Плевен - гр. Плевен
АГРС Севлиево - гр. Севлиево
АГРС Левски - гр. Левски
АГРС Градище - с. Градище
ГИС Бутово - с. Бутово
ГИС Павликени - гр. Павликени
ГИС Иванча - с. Иванча
АГРС Полски Сеновец - с. Полски Сеновец
АГРС Бяла - гр- Бяла
АГРС Стамболийски
АГРС Съединение
АГРС Голям чардак
АГРС Стряма
ГРС Пловдив Север
АГРС Пловдив ВСИ
АГРС Пловдив Юг
АГРС Пловдив КЦМ
АГРС Асеновград
АГРС Раковски
АГРС Първомай
АГРС Крушево
ГИС Шишманци
АГРС Оризово
АГРС Чирпан
ГРС Димитровград
АГРС Вулкан, до Димитровград
ГИС Райков сервиз, до Димитровград
АГРС Нова Загора
АГРС Ямбол
АГРС Стралджа
АГРС Лозарево
АГРС Камено
ГИС Ястребово
ГИС Ида метан, Стара Загора
ГИС Еми, Дебелт
ГРП Загоре, Стара Загора
ГИС Могила, Стара Загора
АГРС Калитиново
АГРС Сливен
ГИС Граф Игнатиево

3
3
1
1
1
1
4
1
1
5
3
1
2
1
1
4
1
8
3
2
1
1
1
3
1
3
5
1
1
1
6
6
4
5
3
2
3
1
1
1
1
4
1
1
2
3
4
1
3
1
1
1
1
2
4
3
1

