БУЛГАРТРАНСГАЗ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Булгартрансгаз“ ЕАД,
провежда пазарни консултации с цел определяне на прогнозната стойност на обществена
поръчка с наименование „Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на
двугредов мостов кран 10т в КС „Вълчи дол“, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП.
В тази връзка, моля да представите ценова оферта, сканирана, като отговор на този
имейл, в срок до 17:00 часа на 09.07.2019 г.
Офертата следва да съдържа:
- описание на дейностите;
- цени за дейностите – обща цена в лева, без ДДС.
Цените следва да включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката в т.ч.
разходи за всички необходими материали за извършване на монтажните дейности.
В документ, съдържащ технически параметри, който е неразделна част от настоящото,
са представени дейности, които ще трябва да се извършат в изпълнение на предмета на
поръчката.
Информираме Ви, че офертата се изисква единствено за определяне на прогнозната
стойност на горепосочената обществена поръчка, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП и същата
не води до каквито и да е ангажименти за подателя й.
Също така, моля да имате предвид, че съгласно чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, цялата
информация, разменена по повод настоящите пазарни консултации, включително
получения резултат, ще бъдат публикувани на профила на купувача.
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Наименование на Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на
поръчката:
двугредов мостов кран 10т в КС “Вълчи дол”
1. Съществуващо състояние:
1.1. Общи положения:
КС „Вълчи дол“ е пусната в експлоатация през 1974г. За пренасянето и установяването
на товари при ремонта и поддръжката на трите газокомпресорни агрегата е монтиран
кран с ръчно задвижване на подемния механизъм и крана. През 1980г. е извършено
разширение на мощностите посредством пускането в експлоатация на още три
газокомпресорни агрегата и съответно е удължен и подкрановия път до сегашния му
размер. На 06.01.1982г. е въведен в експлоатация сега използвания кран, произведен в
гр.Ташкент - Узбекистан.
През 2016г. е подменен подкрановия път и
електрозахранването на мостовия кран.
1.2. Технически параметри и описание на съществуващия кран, подлежащ на подмяна:
Товароподемност: Q=10 тона;
Височина на подема: H=12 м;
Междурелсово разстояние: L=16.5 м;
Скорост на подема: V1= 3м/мин.;
Скорост на количката: V2=15M/MUK;
Скорост на крана: V3=20м/мин.;
Управление: от кабина (с бутониера);
Захранване: кабелно, 3х380 V AC;
Тип на релсата на релсовия път: 33E1 (S33) / БДС EN 13674-4;
2. Предмет на поръчката
Да се извърши доставка на двускоростен двугредов мостов кран с товароподемност 10
тона, демонтаж на съществуващия двугредов кран с товароподемност 10 тона, монтаж
на новодоставения кран в машинна зала на КС “Вълчи дол”, изпитания и въвеждане в
експлоатация на крана, еднодневно обучение на специалистите на Възложителя за
работа с крана, гаранционна отговорност на доставения кран през гаранционния му срок.

3. Обхват и технически изисквания на предмета на поръчката
3.1. Изготвяне и предоставяне на техническа документация, съгласно изискванията на
НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни
съоръжения, Глава трета, Раздел I - Поддържане, ремонтиране и преустройване, и при
съобразяване с изискванията посочени в т.4. Документацията подлежи на съгласуване
със специалисти на Възложителя.
3.2. Доставка на 1 брой двускоростен двугредов мостов кран в КС “Вълчи дол” с
технически характеристики, както следва:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Товароподемност: Q=10 t.;
Височина на подема: H=8 m;
Междурелсово разстояние: L=16.5 m.;
Скорост на подема: V1= 0,9 m/min., V2= 3 m/min;
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3.2.5. Скорост на количката: V1= 4 m/min., V2= 14 m/min.;
3.2.6. Скорост на крана: V1= 5 m/min., V2= 20 m/min.;
3.2.7. Управление: от пода (с бутониера);
3.2.8. Захранване: кабелно, 3х380 V AC;
3.2.9. Работна температура: да покрива диапазона от -20°C до +40°C;
3.2.10. Маркировка за експлозивна защита: Ex II2G EEx d I T5;
3.2.11. Задвижващи колела на крана подходящи за тип на релса 33E1 (S33)/ БДС EN
13674-4;
3.2.12. Спирачки на всички задвижващи механизми;
3.2.13. Габаритния размер по височина на крана да разрешава свободното му
придвижване под осветителните тела монтирани в машинна зала. Размерите следва да
бъдат снети по време на оглед.
3.3. Демонтаж на съществуващия мостов кран.
3.4. Монтаж на новодоставения мостов кран върху съществуващия релсов път и при
съобразяване с изискванията към монтажа по т. 5.
3.5. Извършване на функционални изпитания на крана. Обемът на функционалните
изпитания и критериите за приемане на изпитанията са съгласно определените в
Инструкцията за монтаж и експлоатация на крана.
3.6. Присъствие на представители на Изпълнителя при извършване на техническия
преглед на крана по реда на „НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия
надзор на повдигателни съоръжения“. Изпълнителят отстранява забележки на
техническия надзор, свързани с документи и/или дейностите по монтажа на
съоръжението, в случай че има такива.
3.7. Провеждане на еднодневно обучение на специалистите на Възложителя за
експлоатация, техническа поддръжка и запознаване с новия кран на място в
компресорния цех в КС “Вълчи дол”.
3.8. Гаранционна отговорност на доставения кран през гаранционния му срок.
4. Допълнителни изисквания свързани с оборудването на двугредовия мостов
кран
4.1. Мостовият кран да е пригоден за директен монтаж върху съществуващия релсов път.
4.2. Електрооборудването, комплектоващо мостовия кран, да е изпълнено за работа в
потенциално експлозивна атмосфера - ЗОНА 1.
4.3. Управлението на крана да бъде от пода с бутони за съответната посока от
бутониерата.
4.4. Включването на мостовия кран към захранване 380V да се осъществи към
съществуващите подменени електрическа кабелна линия и разпределително табло:
ключ-прекъсвач 63А, 690V, 3/4P, 50/60 Hz и кабел тип H07RN-F 3x35+16 mm2.
4.5. Експлоатационни изисквания:
- Режим на работа на мостовия кран: периодичен;
- Вид обслужване: постоянно;
- Работна среда:
• място от група експлозивна опасност - ЗОНА 1;
• въздух с температура: от -20 “С до 40 “С;
• влажност до 75%.
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5. Изисквания към монтажа
5.1.
Монтажните и демонтажни работи в машинна зала на компресорен цех да се
извършат в съответствие със съгласуваната техническа документация по т.3.1.
5.2.
Дейностите по демонтаж, монтаж и изпитания се извършват по график, който се
изготвя от Изпълнителя и се предоставя за съгласуване на специалисти на Възложителя
в срок до 14 дни от извършване на доставката на крана.
5.3. Критерии за приемане на монтажните дейности:
5.3.1. Акт за извършен демонтаж/монтаж.
5.3.2. Проведени функционални изпитания в пълен обем, съгласно „Инструкцията за
монтаж и експлоатация” и документ, удостоверяваш извършените функционални
изпитания;
5.3.3. Проведен първоначален технически преглед на крана с издаден акт в
ревизионната книга.
6. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на всички дейности от предмета на
поръчката да бъде не повече от 180 дни, считано от подписване на договор.

7. Гаранционни условия: Гаранционният срок на доставения и монтиран кран да бъде
не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на въвеждането му в
експлоатация след проведен първоначален технически преглед, удостоверено с издаден
акт в ревизионната книга.

8. Място на изпълнение на дейностите: КС „Вълчи дол” - землището на община
Вълчи дол, област Варненска, между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово.
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