ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
поръчката
Идент. номер
на поръчката

на

Доставка на манометри
18т044

Настоящият документ съдържа техническа спецификация, условията и изискванията
към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
Във връзка с ежегодните дейности на „Булгартрансгаз” ЕАД по ремонт, реконструкция
и ново строителство на обекти от газопреносната инфраструктура е необходимо
измервателно оборудване за влагане и използване в тези обекти.
2. Цели на поръчката:
За реализиране на планираните дейности по ремонт, реконструкция и ново
строителство на обекти от газопреносната система Булгартрансгаз” ЕАД обявява
обществената поръчка за доставка на манометри.
3. Предмет на поръчката: Предметът на поръчката включва доставка на 2 вида
манометри с общо количество 180 броя.
4. Изисквания към
изискванията към тях:

съответствието

на

оферираните

манометри

с

4.1. Подадената оферта от всеки участник да включва описание на функционалните,
техническите, метрологичните и конструктивните характеристики на предлаганите
манометри, съобразено с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация и Приложение № 1 от нея.
За доказване на декларираните обстоятелства по т. 4.1 към Предложението за
изпълнение на поръчката да се приложи съответна техническа и експлоатационна
документация (извадки, съдържащи необходимата информация за предлаганите видове
манометри съгласно Приложение № 1), която да бъде представена на оригиналния
език, на който е изготвена от производителя и в превод на български език.
4.2. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че манометрите от
т. 1.4.1.1 до т. 1.4.1.11 включително, посочени в Приложение № 1 към Техническата
спецификация, са от одобрен тип, срокът на валидност на одобряването на типа
съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за измерванията (ЗИ) (обн. ДВ бр. 46 от 2002 г., посл.
Изм. ДВ бр. 14 от 2015 г.) не е изтекъл и да се посочи номерът, под който е вписан от
Българския институт по метрология в регистъра на одобрените типове средства за
измерване в съответствие с чл. 34, ал. 1 от ЗИ.
За потвърждаване на декларираните обстоятелства по т. 4.2 към Предложението за
изпълнение на поръчката да се приложи в заверено копие Удостоверение за одобрен
тип (документът трябва да е представен в неговата цялост).
4.3. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че манометрите от
т. 1.4.1.1 до т. 1.4.1.11 включително, посочени в Приложение № 1 към Техническата

спецификация, са с нанесени знаци за одобрен тип и за първоначална проверка в
съответствие с чл. 35, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИ.
4.4. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че за манометрите
по т. 2, посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация, има издадена
от производителя ЕС Декларация за съответствие по:
4.4.1. ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26
февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки
относно електромагнитната съвместимост;
4.4.2. ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26
февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки
относно съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера.
За потвърждаване на декларираните обстоятелства по т. 4.4.1 и 4.4.2. към
Предложението за изпълнение на поръчката да се приложи в заверено копие ЕС
Декларация/и за съответствие по ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост
(документът трябва да е представен в неговата цялост на оригиналния език, на който е
издаден, и в превод на български език) и ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на
законодателствата на държавите-членки относно съоръженията и системите за защита,
предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (документът
трябва да е представен в неговата цялост на оригиналния език, на който е издаден, и в
превод на български език).
4.5. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че манометрите по
т. 2, посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация, имат нанесена
маркировка, която удостоверява, че отговарят на изискванията за съоръжения от II
група, категория 1 съгласно ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС.
4.6. В Предложението за изпълнение на поръчката да се декларира, че манометрите по
т. 1.4.1.12, т. 1.4.1.13, т. 1.4.2 и т. 2, посочени в Приложение № 1 към Техническата
спецификация, са калибрирани от акредитирана лаборатория по EN ISO/IEC 17025 и за
тях има издадени сертификати за калибриране.
5. Изисквания относно документите, които се представят при доставката на
манометрите:
5.1. ЕС Декларация/и за съответствие съгласно ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната
съвместимост и ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от
26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация
в потенциално експлозивна атмосфера за манометрите по т. 2, посочени в
Приложение № 1 към Техническата спецификация.
5.2 . Сертификати за калибриране за всеки доставен манометър по т. 1.4.1.12, т.
1.4.1.13, т. 1.4.2 и т. 2, посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация,
издадени от акредитирана лаборатория по EN ISO/IEC 17025.
5.3. Инструкция/и на хартиен (2 екземпляра) и цифров (1 екземпляр) носители,
включително и необходимите схеми и диаграми, на оригиналния език на
производителя и в превод на български език, за монтаж и настройка, безопасно
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пускане в действие и правилна работа, работни условия, експлоатация, поддръжка и
всички специфични условия на употреба, обслужване, ремонт и допустими настройки.
5.4. Гаранционна карта/сервизна книжка/гаранционен паспорт за гаранционния срок
на доставеното оборудване.
6. Основни изисквания към предлаганите за доставка манометри:
6.1. Предлаганото оборудване трябва да е ново, неупотребявано и в пълна
комплектация с компоненти с доказан произход.
6.2. Манометрите да са с конструкция и от материали, осигуряващи надеждност,
стабилност, херметичност и устойчивост на влияния на околната среда при работни
условия.
6.3. Манометрите да са с осигурена степен на защита от проникване на твърди частици
и течности съгласно IEC 60529, като минималните изисквания са посочени в
Приложение № 1 към Техническата спецификация.
6.4. Манометрите от т. 1.4.1.1 до т. 1.4.1.11 включително, посочени в Приложение № 1
към Техническата спецификация, да са преминали контрол по реда на Глава четвърта
„Контрол на средствата за измерване” от ЗИ:
6.4.1. Да са от одобрен тип.
6.4.2. Срокът на валидност на одобряването на типа съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗИ да не
е изтекъл.
6.4.3. Да има издадено удостоверение за одобрен тип за установено съответствие на
типа манометри с изискванията към тях след изпитване и оценяване.
6.4.4. Типът манометри да е вписан от Българския институт по метрология в регистъра
на одобрените типове средства за измерване, в съответствие с чл. 34, ал. 1 от ЗИ.
6.4.5. Да са с нанесен знак за одобрен тип, удостоверяващ съответствието на
произведените манометри с одобрения тип, в съответствие с чл. 35, ал. 1 от ЗИ.
6.4.6. Да са преминали първоначална проверка при пускането им на пазара,
удостоверена с нанесени знаци от първоначална проверка в съответствие чл. 39, ал. 1
от ЗИ.
6.4.7. Да са в срок на валидност на първоначалната проверка, като годината на
извършване на проверката да е идентична с годината на доставка на манометрите.
6.4.8. Да са с нанесени данни в съответствие с изискванията на чл. 195 от Наредбата
за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн., ДВ, бр. 98
от 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 22 от 2015 г.).
6.5. Манометрите по т. 2, посочени в
Приложение № 1 към Техническата
спецификация, да са с оценено съответствие с приложимите изисквания на ДИРЕКТИВА
2014/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната
съвместимост и ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от
26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавитечленки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация
в
потенциално
експлозивна
атмосфера,
транспонирани
в
националното
законодателство съответно с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост (обн. ДВ, бр. 23/2016 г.) и Наредба
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи
за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (обн.
ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г.).
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6.5.1. Да имат издадена от производителя ЕС Декларация/и за съответствие съгласно
изискванията на ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите
членки относно електромагнитната съвместимост и ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно съоръженията и
системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна
атмосфера.
6.5.2. Да са с нанесени маркировка за съответствие и други задължителни надписи и
означения съгласно ДИРЕКТИВА 2014/30/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на
държавите членки относно електромагнитната съвместимост и нанесена маркировка,
която удостоверява, че отговарят на изискванията за съоръжения от II група,
категория 1 съгласно ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на
държавите-членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за
експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
6.6. Манометрите по т. 1.4.1.12, т. 1.4.1.13, т. 1.4.2 и т. 2, посочени в Приложение № 1
към Техническата спецификация, да са калибрирани в акредитирана лаборатория по
EN ISO/IEC 17025:
6.6.1. Да имат издадени сертификати от калибриране, като годината на извършване на
калибрирането е идентична с годината на доставка на манометрите.
6.6.2. Калибрирането да се извършено в най-малко три точки от посочения обхват на
манометрите.
6.6.3. Резултатите от калибрирането да доказват съответствие на изискванията за
точност, посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация.
7. Условие и място на доставка – Условие за изпълнение на доставката е DDP или
DAP (само за чуждестранните участници) по Incoterms-2010, с място на доставка:
Складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД – Яна, намираща се в с. Яна, район
Кремиковци, град София.
8. Гаранционния срок на доставеното оборудване – не по-кратък от 12 месеца и
не повече от 60 месеца от датата на доставката.
9. Срок за доставка на стоката - не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от
датата на подписване на договор.
Приложения:
1. Приложение № 1 - „Конкретни технически изисквания към манометрите“
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Приложение № 1
към ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: Доставка на манометри
Идент. номер на поръчката: 18т044

„Конкретни технически изисквания към манометрите по
обособена позиция № 1“
№
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.

1.4.1.2.

1.4.1.3.

1.4.1.4.

1.4.1.5.

1.4.1.6.

1.4.1.7.

Описание на продуктите

Количество
/брой/

Вид – манометри за измерване на налягането с еластичен елемент –
бурдонова тръба
Технически и метрологични характеристики:
Материал на корпуса и механизма - неръждаема стомана
Пълнежна течност – глицерин
Манометрите по т. 1.4.1.7, т. 1.4.1.8, т. 1.4.1.9, т. 1.4.1.10 и т. 1.4.1.12 - сухи
Кръгъл циферблат с разграфена скала в единици за налягане [bar] или [MPa]
Клас на точност, обхват на измерване, номинален диаметър на корпуса и свързване
към източника на налягане, както следва:
Клас на точност 1
Обхват на измерване 0 ÷ 100 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 100 mm
30
Радиален /R/ щуцер с присъединителна резба G1/2B
Обхват на измерване 0 ÷ 100 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 100 mm
30
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5
Обхват на измерване 0 ÷ 100 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
20
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5
Обхват на измерване 0 ÷ 100 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
30
Радиален /R/ щуцер с присъединителна резба G1/2B
Обхват на измерване 0 ÷ 40 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
5
Радиален /R/ щуцер с присъединителна резба G1/2B
Обхват на измерване 0 ÷ 16 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
5
Радиален /R/ щуцер с присъединителна резба G1/2B
Обхват на измерване 0 ÷ 100 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
5
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5

1

1.4.1.8.

1.4.1.9.

1.4.1.10.

1.4.1.11.

1.4.1.12.

1.4.1.13.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Обхват на измерване 0 ÷ 6 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
25
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5
Обхват на измерване 0 ÷ 4 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
5
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5
Обхват на измерване минус 1 ÷ 5 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
5
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5
Обхват на измерване 0 ÷ 600 [mbar]
Номинален диаметър на корпуса 100 mm
5
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5
Обхват на измерване 0 ÷ 60 [mbar]
Номинален диаметър на корпуса 100 mm
5
Радиален /R/ щуцер за с присъединителна резба М20х1,5
Обхват на измерване 0 ÷ 100 [mbar]
Номинален диаметър на корпуса 100 mm
6
Радиален /R/ щуцер с присъединителна резба G1/2B
Клас на точност 0,6
Обхват на измерване 0 ÷ 100 [bar]
Номинален диаметър на корпуса 160 mm
2
Радиален /R/ щуцер с присъединителна резба G1/2B
Относителна влажност - до 80 %
Температурен интервал за температурите на околната среда и на работния
флуид - от минус 20 °С до 60 °С
Степен на защита от проникване на твърди частици и течности (IEC 60529) –
най-малко IP 44
Вид – електронен манометър с цифров индикатор
(дисплей) за точно и бързо отчитане на стойностите на
налягането в единици [bar] или [MPa]
Технически и метрологични характеристики:
Материал на корпуса – неръждаема стомана
Дисплеят да осигурява лесно позициониране към оператора
Дисплей – не по-малко от 5-сегментен LCD, с възможност за
индикация на минимални/максимални пикови стойности на
налягането, измерена стойност, мерна единица, статус на
батерията; възможност за актуализиране на показанието на
определен предварително зададен период от време
Възможност за архивиране на Min/Max стойности
Осветлението (подсветката) на дисплея да осигурява добра
видимост при лошо осветление
Обхват на измерването 0 ÷ 160 [bar]
Точност 0.5% ± 1 цифра
Захранване – батерия, която осигурява най-малко 1000 часа
непрекъсната работа; автоматично изключване на захранването
след 15-минутен престой
Присъединяване – G ½ B, като се допуска окомплектоване със
съответен адаптор
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2.10.
2.11.

2.12.

Степен на защита от проникване на твърди частици и течности
(IEC 60529) – IP65
Взривозащита – да имат маркировка за съоръжения от II група,
категория 1 съгласно ДИРЕКТИВА 2014/34/ЕС
Работни условия:
Температура 0 ÷ 60 °С
Атмосферно налягане 860 ÷ 1060 mbar
Влажност < 90% отн., без кондензация
Номинална позиция – калибриране във вертикално положение
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