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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)
разходомери за газ (турбинни и ротационни), които подлежат на метрологичен
контрол. За осигуряване на измерванията на количествата природен газ тези средства
за измерване следва да се поддържат технически изправни и метрологично валидни.
2. Цели на поръчката:
В изпълнение на задълженията си по чл. 187, ал. 1 т. 1 от Закона за енергетиката и
чл. 35 от Правилата за търговия с природен газ, както и по чл. 44, т. 1 от ЗИ,
„Булгартрансгаз” ЕАД обявява обществена поръчка за ремонт и следгаранционно
средства за измерване, 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 отделни обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 Ремонт и следгаранционно поддържане на разходомери за
газ (турбинни и ротационни);
Обособена позиция № 2 Ремонт и следгаранционно поддържане на електронни
коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели за
разход на газ.
В приложения към техническата спецификация са изброени използваните от
„Булгартрансгаз” ЕАД разходомери за газ (турбинни и ротационни), коригиращи
устройства за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели за разход на газ, и
основните резервни части за тях, както следва:
- 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 електронните коригиращи устройства за обем тип 2 и
вторичните електронни преобразуватели за разход на газ, използвани от
"Булгартрансгаз" ЕАД”, който съдържа тип и количество на използваните коригиращи
устройства за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели за разход на газ ;
- Приложение № 3 – Списък на основните резервни части за видовете и типовете
разходомери от Приложение № 1 на техническата спецификация;
- Приложение № 4 – Таблица 1 Списък на основните резервни части за електронните
коригиращи устройства за обем тип 2 от Приложение № 2 на техническата
спецификация и Таблица 2 Списък на основните резервни части за вторични
електронни преобразуватели за разход на газ от Приложение № 2 на техническата
спецификация;

3. Изисквания към дейностите:
3.1. Обособена позиция № 1 Ремонт и следгаранционно поддържане на
разходомери за газ (турбинни и ротационни)
3.1.1. Следгаранционната поддръжка и ремонт на разходомерите за газ по Приложение
№ 1 от техническата спецификация да обхваща дейностите по:
- диагностика за констатиране на причините за нарушения на техническите,
функционални и/или метрологични характеристики на разходомерите за газ
и/или за несъответствие с нормираните изисквания за максимални допустими
грешки;
- следгаранционна поддръжка и/или ремонт на дефектирали възли и/или части
на разходомерите за газ;
- заявяване и представяне за последваща проверка след ремонт на
разходомерите за газ.
3.1.2. Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигури проверката на
ремонтираните разходомери за газ по Приложение № 1 от техническата
спецификация, като заяви и представи за последваща проверка след ремонт
разходомерите за газ пред лице, оправомощено от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор със заповед за оправомощаване, която е
в срок на валидност, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗИ.
3.1.3. Всеки участник да предложи единична цена за диагностика на разходомер за газ
от Приложение № 1 от техническата спецификация.
3.1.4. Участникът, определен за изпълнител, при постъпило писмено искане от
„Булгартрансгаз” ЕАД, да предоставя документи за извършения ремонт, които да
съдържат данни за типа и идентификационния номер на разходомерите за газ и
датата/периода на извършване на ремонта.
3.1.5. Участникът трябва да заяви гаранционен срок за извършен ремонт на
разходомерите за газ, не по-малко от 6 (шест) месеца от датата на извършване на
последващата проверка след ремонт.
3.1.6. Транспортът до помещенията, където ще се извършва следгаранционната
поддръжка и/или ремонт на разходомерите за газ и обратно е задължение на
„Булгартрансгаз” ЕАД, а предаването и приемането на доставените разходомери за газ
до помещенията, където ще се извършва следгаранционната поддръжка и/или ремонт
е с приемо-предавателен протокол.
3.1.7. След предаването на разходомер за газ да се извърши диагностика в предложен
от участника срок в работни дни, но не повече от 5 работни дни (не се допуска
предложение в часове и календарни дни) за констатиране на причините за нарушения
на техническите, функционални и/или метрологични характеристики на разходомера за
газ.
3.1.8. За резултатите от извършената диагностика писмено да се уведомява
„Булгартрансгаз” ЕАД, в т.ч. да се направи оценка на техническото състояние, да се
приложи снимков материал, демонстриращ състоянието на разходомера за газ след
разглобяване и да се посочат:
- видът и броят на необходимите за влагане/замяна резервни части, като се
посочи дали частите са налични или е необходимо да се доставят
допълнително;
- трудът в количество човекочасове за извършване на дейностите по ремонт.
3.1.9. Към писменото уведомление да се изготви и приложи протокол, който да
съдържа:
- извършените работи/операции по видове – разглобяване, почистване, оценка на
техническото състояние, диагностициране на повредата/дефекта и/или
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-

нарушената функционалност, констатации и оценка на причините за
несъответствията;
фактура на стойност, съгласно предложената единична цена за диагностика на
разходомер за газ от Приложение № 1 от техническата спецификация.

3.1.10. Заплащането на дейностите по диагностика ще се извършва в срок от 10
работни дни след представяне на писменото уведомление по т. 3.1.8 и приложенията
към него по т. 3.1.9 (протокол за извършените работи/операции по видове –
разглобяване, почистване, оценка на техническото състояние, диагностициране на
повредата/дефекта и/или нарушената функционалност, констатации и оценка на
причините за несъответствията и фактура).
3.1.11. Следгаранционната поддръжка и/или ремонт на разходомерите за газ ще се
извършва само след получаване на заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за
следгаранционна поддръжка и/или ремонт, съдържащо данни и технически
характеристики на разходомера за газ.
3.1.12. „Булгартрансгаз” ЕАД има право да не възложи следгаранционната поддръжка
и/или ремонт на разходомер за газ след извършената диагностика, като писмено
уведомява за това обстоятелство. В този случай диагностицираният разходомер се
предава с приемо-предавателен протокол на представител на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.1.13. След получаване на заявлението от „Булгартрансгаз” ЕАД за следгаранционната
поддръжка и/или ремонт за всеки заявен разходомер за газ, участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да извърши дейностите в обхвата и количествата, посочени от
него в писменото уведомление по т. 3.1.8.
3.1.14. Участникът е длъжен да заяви срок за изпълнение на описаните дейности в
обхвата и количествата, посочени от него в писменото уведомление по т. 3.1.8:
- не повече от 5 работни дни от датата на заявлението за следгаранционната
поддръжка и/или ремонт, в случай, че резервните части са налични (не се допуска
предложение в часове);
- не повече от 15 работни дни, считано от датата на заявлението, при необходимост от
допълнителна доставка на резервните част/елемент/възел (не се допуска предложение
в часове).
3.1.15. За всеки заявен и представен за следгаранционна поддръжка и/или ремонт
разходомер за газ да се съставя и представя протокол за извършените дейности и
вложените резервни части, който съдържа информация за:
- извършените дейности по замяна/възстановяване на дефектирала част,
сглобяване, настройка и регулировка, подготовка за периодична проверка след
ремонт и др.;
- вида и количеството на вложените резервни части;
- труд в количество човекочасове за извършване на дейностите по
следгаранционната поддръжка и/или ремонт;
- цена за последваща проверка след ремонт.
Към протокола да се представя и копие от подаденото заявление за последваща
проверка след ремонт, а заменените дефектирали части да се връщат на представител
на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.1.16. За извършване на следгаранционната поддръжка и/или ремонт на разходомер
за газ да се представя на „Булгартрансгаз” ЕАД оригинална фактура с единични цени
без ДДС за: вложените резервни части, труд в човекочасове, за извършване на
дейностите за последващата проверка след ремонт на разходомер за газ от съответния
вид и тип, както и протоколът по т. 3.1.15.
3.1.17. Заявените за следгаранционно поддържане и/или ремонт разходомери за газ да
се представят в срока по чл. 842, ал. 7 от Наредба за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол за последваща проверка след ремонт пред лице,
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оправомощено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор да извършва проверка на разходомерите за газ по Приложение № 1 от
техническата спецификация със заповед за оправомощаване, която е в срок на
валидност, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗИ.
3.1.18. Приема се изпълнението на извършените дейности по следгаранционно
поддържане и/или ремонт само на разходомери за газ, за които при последващата
проверка след ремонт е установено съответствие с одобрения тип/оценено
съответствие и с изискванията за максимални допустими грешки, представен е
протокол от извършена последваща проверка след ремонт, издаден от лице,
оправомощено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор да извършва проверка на разходомерите за газ по Приложение № 1 от
техническата спецификация със заповед за оправомощаване, която е в срок на
валидност, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗИ, и за който при предаването не са установени
видими недостатъци.
Приемането на изпълнението на извършените дейности се извършва с приемопредавателен протокол за разходомера за газ, като се прилага и протоколът от
извършена последваща проверка след ремонт със заключение „съответства”.
3.1.19. В случай, че за разходомера за газ при последващата проверка след ремонт е
установено несъответствие с одобрения тип/оцененото съответствие и с изискванията
за максимални допустими грешки, той се ремонтира и представя за проверка повторно
за сметка на участника, определен за изпълнител, извършил следгаранционната
поддръжка и/или ремонт на разходомера за газ.
3.1.20. Участникът трябва да предложи:
- единична цена без ДДС за дейностите по диагностика, в т.ч. разглобяване,
почистване, оценка на техническото състояние, диагностициране на
повредата/дефекта и/или нарушената функционалност, констатации и оценка
на причините за несъответствията за разходомер за газ по Приложение № 1 от
техническата спецификация;
- единична цена на основните резервни части без ДДС за видовете и типовете
разходомери за газ по списък, Приложение № 3 от техническата спецификация,
разделени според номиналните параметри на налягане - клас ANSI 150 и клас
ANSI 600;
- цена за труд в човекочас без ДДС;
- цена за последваща проверка след ремонт без ДДС в оправомощена
лаборатория за съответните видове и типове разходомери за газ по Приложение
№ 1 от техническата спецификация.
3.1.21. „Булгартрансгаз” ЕАД има право на рекламации по повод извършената
следгаранционна поддръжка и/или ремонт, в т.ч. на вложените резервни части на
разходомер в срока по т. 3.1.5.
3.1.22. При рекламация участникът, извършил следгаранционната поддръжка и/или
ремонт, се задължава за своя сметка да извърши ремонт и/или замяна на
дефектиралите резервни части и повторна проверка, в срок до 14 дни от датата на
рекламацията, и да предаде разходомера за газ със заключение „съответства” на
одобрения тип/ оценено съответствие и на изискванията за максимални допустими
грешки.
3.1.23. Приемането на изпълнението на извършените дейности за рекламирания
разходомер за газ да се извърши с приемо-предавателен протокол за разходомера за
газ и предадените заменени част/елемент/възел, към който да е приложен протокол от
извършена последваща проверка след ремонт за съответствие с одобрения
тип/оценено съответствие и с изискванията за максимални допустими грешки със
заключение „съответства”.
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3.1.24. Участникът трябва да е в състояние да осигури за срока на изпълнение на
договора оригинални резервни части за типовете ротационни и турбинни разходомери
за газ по Приложение № 1 от техническата спецификация.
3.2. Обособена позиция № 2 Ремонт и следгаранционно поддържане на електронни
коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели за
разход на газ
3.2.1. Следгаранционната поддръжка и ремонт на електронни коригиращи устройства
за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели за разход на газ по Приложение
№ 2 от техническата спецификация да обхваща дейностите по:
- диагностика за констатиране на причините за нарушения на техническите,
функционални и/или метрологични характеристики на електронните
коригиращи устройства за обем тип 2 и вторичните електронни
преобразуватели за разход на газ и/или за несъответствие с нормираните
изисквания за максимални допустими грешки;
- следгаранционна поддръжка и/или ремонт на дефектирали възли и/или части
на електронните коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични електронни
преобразуватели за разход на газ;
- заявяване и представяне за последваща проверка след ремонт на електронните
коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели
за разход на газ.
3.2.2. Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигури проверката на
ремонтираните електронни коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични
електронни преобразуватели за разход на газ по Приложение № 2 от техническата
спецификация, като заяви и представи за последваща проверка след ремонт:
- електронните коригиращи устройства за обем тип 2 пред лице, оправомощено
от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
със заповед за оправомощаване, която е в срок на валидност съгласно чл. 50,
ал. 2 от ЗИ;
- вторичните електронни преобразуватели за разход на газ пред Българския
институт по метрология.
3.2.3. Всеки участник да предложи единична цена за диагностика на електронно
коригиращо устройство за обем тип 2 и вторичен електронен преобразувател за разход
на газ от Приложение № 2 от техническата спецификация
3.2.4. Участникът, определен за изпълнител, при постъпило писмено искане от
„Булгартрансгаз” ЕАД, да предоставя документи за извършения ремонт, които да
съдържат данни за типа и идентификационния номер на електронните коригиращи
устройства за обем тип 2 и вторичните електронни преобразуватели за разход на газ и
датата/периода на извършване на ремонта.
3.2.5. Участникът трябва да заяви гаранционен срок за извършен ремонт на
електронните коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични електронни
преобразуватели за разход на газ, не по-малко от 6 (шест) месеца от датата на
последващата проверка след ремонт.
3.2.6. Транспортът до помещенията, където ще се извършва следгаранционната
поддръжка и/или ремонт на електронните коригиращи устройства за обем тип 2 и
вторичните електронни преобразуватели за разход на газ и обратно е задължение на
„Булгартрансгаз” ЕАД, а предаването и приемането на електронните коригиращи
устройства за обем тип 2 и вторичните електронни преобразуватели за разход на газ
до помещенията, където ще се извършва следгаранционната поддръжка и/или ремонт,
е с приемо-предавателен протокол.
3.2.7. След предаването на електронното коригиращо устройство за обем тип 2 или
вторичния електронен преобразувател за разход на газ да се извърши диагностика в
предложен от участника срок, но не по-дълъг от 5 работни дни (не се допуска
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предложение в часове и календарни дни) за констатиране на причините за нарушения
на техническите, функционални и/или метрологични характеристики на електронното
коригиращо устройство за обем тип 2 и вторичния електронен преобразувател за
разход на газ.
3.2.8. За резултатите от извършената диагностика писмено да се уведомява
„Булгартрансгаз” ЕАД, в т.ч. да се направи оценка на техническото състояние на
електронното коригиращо устройство за обем тип 2 или вторичния електронен
преобразувател за разход на газ след разглобяване и да се посочат:
- видът и броят на необходимите за влагане/замяна резервни части, като се
посочи дали частите са налични или е необходимо да се доставят
допълнително;
- трудът в количество човекочасове за извършване на дейностите по ремонт.
3.2.9. Към писменото уведомление да се изготви и приложи протокол, който да
съдържа:
- извършените работи/операции по видове – разглобяване, почистване, оценка на
техническото състояние, диагностициране на повредата/дефекта и/или
нарушената функционалност, констатации и оценка на причините за
несъответствията;
- фактура на стойност, съгласно оферираната единична цена за диагностика на
електронно коригиращо устройство за обем тип 2 или вторичен електронен
преобразувател за разход на газ по Приложение № 2 от техническата
спецификация.
3.2.10. Заплащането на дейностите по диагностика ще се извършва в срок от 10
работни дни след представяне на писменото уведомление по т. 3.2.8 и приложенията
към него по т. 3.2.9 (протокол за извършените работи/операции по видове –
разглобяване, почистване, оценка на техническото състояние, диагностициране на
повредата/дефекта и/или нарушената функционалност, констатации и оценка на
причините за несъответствията и фактура).
3.2.11. Следгаранционната поддръжка и/или ремонт на електронните коригиращи
устройства за обем тип 2 и вторичните електронни преобразуватели за разход на газ
ще се извършва само след получаване на заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД за
следгаранционна поддръжка и/или ремонт, съдържащо данни и технически
характеристики на електронното коригиращо устройство за обем тип 2 и вторичния
електронен преобразувател за разход на газ.
3.2.12. „Булгартрансгаз” ЕАД има право да не възложи следгаранционната поддръжка
или ремонт на електронно коригиращо устройство за обем тип 2 или вторичен
електронен преобразувател за разход на газ след извършената диагностика, като
писмено уведомява за това обстоятелство. В този случай диагностицираните
електронно коригиращо устройство за обем тип 2 или вторичен електронен
преобразувател за разход на газ се предават с приемо-предавателен протокол на
упълномощен представител на „Булгартрансгаз” ЕАД.
3.2.13. След получаване на заявлението от „Булгартрансгаз” ЕАД за следгаранционната
поддръжка и/или ремонт за всяко заявено електронно коригиращо устройство за обем
тип 2 или вторичен електронен преобразувател за разход на газ, участникът е длъжен
да извърши дейностите в обхвата и количествата, посочени от него в писменото
уведомление по т. 3.2.8.
3.2.14. Участникът е длъжен да заяви срок за изпълнение на описаните дейности в
обхвата и количествата, посочени от него в писменото уведомление по т. 3.2.8:
- не повече от 5 работни дни (не се допуска предложение в часове и календарни дни)
от датата на заявлението за следгаранционната поддръжка и/или ремонт, в случай че
резервните части са налични;
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- не повече от 15 работни дни (не се допуска предложение в часове и календарни дни)
от датата на заявлението за следгаранционната поддръжка и/или ремонт, при
необходимост от допълнителна доставка на резервните част/елемент/възел.
3.2.15. За всяко заявено и представено за следгаранционна поддръжка и/или ремонт
електронно коригиращо устройство за обем тип 2 или вторичен електронен
преобразувател за разход на газ да се съставя и представя протокол за извършените
дейности и вложените резервни части, който съдържа информация за:
- извършените дейности по замяна/възстановяване на дефектирала част,
сглобяване, настройка и регулировка, подготовка за периодична проверка след
ремонт и др.;
- вида и количеството на вложените резервни части;
- труд в количество човекочасове за извършване на дейностите по
следгаранционната поддръжка и/или ремонт;
- цена на последваща проверка след ремонт.
Към протокола да се представи и копие от подаденото заявление за последваща
проверка след ремонт.
3.2.16. За извършване на следгаранционната поддръжка и/или ремонт на електронно
коригиращо устройство за обем тип 2 или вторичен електронен преобразувател за
разход на газ да се представя на „Булгартрансгаз” ЕАД оригинална фактура с единични
цени без ДДС за: вложените резервни части, труд в човекочасове за извършване на
дейностите, за последващата проверка след ремонт на електронно коригиращо
устройство за обем тип 2 или вторичен електронен преобразувател за разход на газ,
както и протоколът по т. 3.2.15.
3.2.17. Заявените за следгаранционно поддържане и ремонт електронни коригиращи
устройства за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели за разход на газ да
се представят в срока по чл. 842, ал. 7 от Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол за последваща проверка след ремонт:
електронните коригиращи устройства за обем тип 2 пред лице, оправомощено
от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
със заповед за оправомощаване, която е в срок на валидност съгласно чл. 50,
ал. 2 от ЗИ;
- вторичните електронни преобразуватели за разход на газ пред Българския
институт по метрология.
3.2.18. Приема се изпълнението на извършените дейности по следгаранционно
поддържане и/или ремонт само на електронни коригиращи устройства за обем тип 2 и
вторични електронни преобразуватели за разход на газ, за които при проверката е
установено съответствие с одобрения тип/оцененото съответствие и с изискванията за
максимално допустими грешки.
Приемането на изпълнението на извършените дейности се извършва с приемопредавателен протокол.
3.2.19. В случай, че за електронното коригиращо устройство за обем тип 2 или
вторичния електронен преобразувател за разход на газ при последващата проверка
след ремонт е установено несъответствие с одобрения тип/оцененото съответствие и с
изискванията за максимално допустими грешки, то се ремонтира и представя за
проверка повторно за сметка на участника, определен за изпълнител, извършил
следгаранционната поддръжка и/или ремонт.
3.2.20. Участникът трябва да предложи:
- единична цена без ДДС за дейностите по диагностика, в т.ч. разглобяване,
почистване, оценка на техническото състояние, диагностициране на
повредата/дефекта и/или нарушената функционалност, констатации и оценка
на причините за несъответствията за електронните коригиращи устройства за
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-

-

обем тип 2 и вторичните електронни преобразуватели за разход на газ по
Приложение № 2 и Приложение № 5 от техническата спецификация;
единична цена на основните резервни части без ДДС за електронни коригиращи
устройства за обем тип 2 и вторичните електронни преобразуватели за разход
на газ по списък, Приложение № 4 от техническата спецификация;
цена за труд в човекочас без ДДС;
цена за последваща проверка след ремонт без ДДС на електронните
коригиращи устройства за обем тип 2 и вторичните електронни
преобразуватели за разход на газ по Приложение № 2 от техническата
спецификация.

3.2.21. „Булгартрансгаз” ЕАД има право на рекламации по повод извършената
следгаранционна поддръжка и/или ремонт, в т.ч. на вложените резервни части на
електронните коригиращи устройства за обем тип 2 и вторичните електронни
преобразуватели за разход на газ в срока по т. 3.2.5.
3.2.22. При рекламация участникът, определен за изпълнител, извършил
следгаранционната поддръжка и/или ремонт, се задължава за своя сметка да извърши
ремонт и/или замяна на дефектиралите резервни части и повторна проверка, в срок до
14 дни от датата на рекламацията и да предаде електронното коригиращо устройство
за обем тип 2 или вторичния електронен преобразувател за разход на газ със
заключение „съответства” с одобрения тип/оцененото съответствие и с изискванията
за максимално допустими грешки.
3.2.23. Приемането на изпълнението на извършените дейности за рекламираното
електронно коригиращо устройство за обем тип 2 или вторичен електронен
преобразувател за разход на газ да се извърши с приемо-предавателен протокол.
3.2.24. Участникът трябва да е в състояние да осигури за срока на изпълнение на
договора оригинални резервни части за ремонтираните електронни коригиращи
устройства за обем тип 2 и електронни преобразуватели за разход на газ по
Приложение № 2 от техническата спецификация.
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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

TRZ

CGT

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
100
160
400
160
250
400
100
250
400
1000
1600

Обхват на
измерване [m³/h]
Qmin

Qmax

0,5
0,8
0,6
0,6
0,8
1,6
2,5
0,6
1
1
2,5
4
0,5
0,8
1,3
1
2
2
8
13
13
20
50
80
130
8
13
32
13
20
20
16
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
160
250
650
250
400
650
160
400
650
1600
2500

Количество
/брой/
2
14
25
47
29
25
14
2
2
2
2
4
2
1
1
2
4
11
4
24
32
35
17
12
1
2
1
1
3
3
2
1
2
1
1
1

Приложение № 2

Списък на електронни коригиращи устройства за обем тип 2 и вторични електронни преобразуватели
за разход на газ, използвани от "Булгартрансгаз" ЕАД

Наименование

Тип

Количество
/брой/

електронни коригиращи
устройства за обем тип 2

CF300T и CF600G

314

вторични електронни
преобразуватели за разход на газ

CF300D

65

Приложение № 3
Списък на основните резервни части за видовете и типовете разходомери от Приложение № 1 на техническата спецификация
Тип

Размер G

І Ротационни
16
25
40
65
DELTA
100
100
160
250
40
65
100
RVG
160
250
16
25
40
L2-MA
100
160
160
ІІ Турбинни
65
100
160
160
250
TZ
250
TZ/FLUXI
400
400
650
1000
1600
100
160
160
TRZ
400
400
160
250
CGT
400
400
100
250
400
ЕТМ
1000
1600

DN
50
50
50
50
50
80
80
100
50
50
80
80
100
50
50
50
80
80
100

Единични цени на основните резервни части по типове и размери
ANSI 150 вкл.:
Основни резервни части

Лагери за
валовете
комплект
/4 броя/

Пропилери
комплект
/2 броя/

Лагерни плочи
/предна и
задна/

Зъбни колела
комплект /2 броя/

Единични цени на основните резервни части по типове и размери
ANSI 600 вкл.:
Основни резервни части

Лагери за
валовете
комплект
/4 броя/

Основни резервни части
50
80
80
100
80
100
100
150
150
150
200
80
80
100
100
150
80
100
100
150
50
80
100
150
200

Турбинно
колело

Лагери за
валовете
комплект

Направляващ
апарат

Зъбни
Основна ос колела
комплект

Пропилери
комплект
/2 броя/

Лагерни плочи
/предна и
задна/

Зъбни колела
комплект /2 броя/

Основни резервни части

Турбинно
колело

Лагери за
валовете
комплект

Направляващ
апарат

Зъбни
Основна ос колела
комплект

Приложение № 4

Таблица 1 Списък на основните резервни части за електронните коригиращи устройства за обем, тип 2 от
Приложение № 2 на техническата спецификация

Единични цени на основните резервни части за електронни коригиращи устройства за обем, тип 2
Изчислителен блок
Преобразувател на
температура

Проебразувател
на налягане

Платка - входноизходни канали

Процесорна платка с
индикация и клавиатура

Модул захранване

Таблица 2 Списък на основните резервни части за вторичните електронни преобразуватели
за разход на газ от Приложение № 2 на техническата спецификация

Единични цени на основните резервни части за вторичен електронен преобразувател за
разход на газ
Платка - входно-изходни
канали

Процесорна платка с индикация и
клавиатура

Модул захранване

