ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на филтри.
Реф. номер: 190-106
Настоящият документ съдържа, техническите спецификации, условията и изискванията към
изпълнението на поръчката.
1. Цели на поръчката: Филтрите за природен газ по настоящата поръчка са предназначени
за подмяна на филтри за природен газ от АГРС и ГРС в принадлежащите районни
подразделения на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
2. Изисквания за изпълнение и качество на продуктите:
 Да се доставят нови и неупотребявани филтри за природен газ, съответстващи на
спецификациите от настоящата Техническа спецификация. Филтрите за природен газ
следва да отговарят на изискванията на „Наредба за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на съоръженията под налягане“ - и/или Директива
2014/68/ЕС (PED) за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за
предоставяне на пазара на съоръжения под налягане. Филтрите за природен газ следва
да са произведени от фирми, притежаващи сертификат за международен стандарт за
управление на качество EN ISO 9001 или еквивалентен.
3. Изисквания относно документите,
Техническото предложение:
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да

се

представят

към

 Каталожни материали за предложените филтри за природен газ с точно отбелязан тип,
модел, производител.
 Копие на Декларация за съответствие, издадена от производителя, съгласно „Наредба
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под
налягане“ - или съгласно Директива 2014/68/ЕС (PED) за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под
налягане. Kопия на валидни сертификати, издадени от акредитирани институции или
агенции, за управление на качеството, удостоверяващи, че производителя/ите на
предлаганите регулатори притежава внедрена система за управление на качеството по
EN ISO 9001 или еквивалент. В случай, че някои от документите по т. 3 от настоящата
Техническа спецификация са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в
превод на български език.
4. Изисквания относно документите,
изпълнение на договора:
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 Сертификат за качество и протоколи от изпитания, отговарящи на европейските норми
и стандарти EN 10204 вид 3.1 или еквивалент.
 Декларация за съответствие, издадена от производителя на филтрите, съгласно
„Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията
под налягане“ - или съгласно Директива 2014/68/ЕС (PED) за хармонизиране на

законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под
налягане.
 Инструкции за експлоатация и монтаж. В случай, че някои от документите по т. 4 от
настоящата Техническа спецификация са на чужд език, същите следва да бъдат
представени и в превод на български език.
5. Изисквания относно нанесените маркировки върху филтрите:


СЕ маркировка за съответствие с идентификационните номера на нотифицираните
органи, извършили оценяване на съответствието с приложимите съществени
изисквания – максимално допустимо налягане; номинален диаметър; производствен
номер; завод производител; обем на съда; пропускателна способност; дата на
производство; максимална и минимална работна температура.

6. Място на доставка: Централна складова база на "Булгартрансгаз" ЕАД, с. Яна, община
Кремиковци.
7. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца и не повече от 60 месеца от датата на
доставка.
8. Срок за доставка: не по-дълъг от 120 календарни дни от датата на сключване на
договор.
9. Техническите характеристики, на които следва да отговарят регулаторите на
налягане, са съгласно Приложение 1 към настоящата Техническа спецификация.

Приложение №1 към Техническа спецификация

Наименование на поръчката:
Идент. номер на поръчката:
№

Доставка на филтри
190-106

Описание на продуктите и услугите

Филтър Dn150 Pn100 за природен газ вертикален, патронен тип
1 - номинален присъединителен размер: Dn150 (6");
- номинално работно налягане: Pn100 (ANSI600);
- работна среда: природен газ (95.5% метан)
- ефетивност на очистване на газа от твърди частици с размери 5 µm и
по-големи: не по-малко от 99,5 %;
- пропускателна способност: не по-малко от 25 000 нм3/час при 2.6 Mpa;
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- минимален температурен диапазон на работа: - 29 ÷ 60ºС;
- комплектован с електро контактен манометър за диференциално налягане:
∆p обхват 0 ÷ 0,1 МРа, манифолд с три кранчета, релеен изход,
взривозащитно изпълнение (зона 1), напрежение 30 VDC/VAC с максимален
ток 0.2 А;
- фланцов с контрафланци за тръба ф114х6.02 мм по ANSI B16 5 за челно
заваряване (RF), уплътнителни подложки и скрепителни елементи.
2

Филтър Dn100 Pn100 за природен газ вертикален, патронен тип
- номинален присъединителен размер: Dn100 (4");
- номинално работно налягане: Pn100 (ANSI600);
- работна среда: природен газ (95.5% метан)
- ефетивност на очистване на газа от твърди частици с размери 5 µm и
по-големи: не по-малко от 99,5 %;
- пропускателна способност: не по-малко от 12 000 нм3/час при 2.6 Mpa;
- минимален температурен диапазон на работа: - 29 ÷ 60ºС;;
- комплектован с електро контактен манометър за диференциално налягане:
∆p обхват 0 ÷ 0,1 МРа, манифолд с три кранчета, релеен изход,
взривозащитно изпълнение (зона 1), напрежение 30 VDC/VAC с максимален
ток 0.2 А;
- фланцов с контрафланци за тръба ф114х6.02 мм по ANSI B16 5 за челно
заваряване (RF), уплътнителни подложки и скрепителни елементи.

