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РАЗДЕЛ I:

Интегриране на данни за пет участъка от
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
изготвяне на оценка на риска и план за управление
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на
от 190-123

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Обща информация за „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран оператор с предмет на дейност пренос, транзитен
пренос и съхранение на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и
развитие на подземно газово хранилище.
Дружеството е собственик на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с
отклонения високо налягане за пренос на природен газ до потребители и
газоразпределителни дружества в страната, на подземно газохранилище „Чирен” и на
мрежа за транзитен пренос на природен газ.
2. Описание на съществуващото положение
2.1.

Управление на интегритета на газопреносната мрежа

„Булгартрансгаз“ ЕАД е в процес на разработване на Системата си за управление на
интегритета на тръбопроводите (PIMS). Внедряването на Системата за управление на
интегритета цели да осигури функционалности и софтуерни инструменти за оценка на
състоянието на системата от тръбопроводи, както и да определи и контролира
коригиращи действия и подобрения, необходими за стабилна и устойчива
експлоатация на газопреносната мрежа.
Като част от този процес през 2016 г. е внедрен модулен софтуер ROAIMS, чрез който
да се извършва събиране, интегрирана обработка и анализ на данни за газопроводите
от всички етапи на процеса на управление интегритета на газопреносната мрежа на
„Булгартрансгаз” ЕАД. Както и да бъде използван за подпомагане на ефективното
управление на експлоатацията и поддръжката на активите, основано на международно
възприети стандарти и насоки като EN 16348:2013, ASME B31.8S:2012.
Основните функционалности на внедрения в „Булгартрансгаз“ ЕАД софтуер ROAIMS за
управление на данни свързани с управление на интегритета на газопреносната мрежа
са насочени към подпомагане на оператора в следните процеси:
•

Интегриране и управление на данни за експлоатацията и техническото състояние
на активи от газопреносната мрежа в PODS база данни;

•

Анализиране на данни;

•

Оценка на риска и планиране управлението на интегритета;

•

Инспекции, мониторинг и изпитвания;

•

Превантивни дейности и ремонти.

Внедреният софтуер ROAIMS е интелектуална собственост на Rosen Europe B.V. и
съгласно подписано лицензионно споразумение „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава
лицензии за ползване на софтуера.
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2.2.
2.2.1

Газопреносна мрежа
Газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД включва:

Преносни газопроводи и газопроводни отклонения с обща дължина около 2800 км и 9
/девет/ компресорни станции, осигуряващи преноса на природен газ в страната.
2.2.2. Обект на настоящата поръчка са пет участъка от газопреносната
мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД както следва:
2.2.2.1 Очистно съоръ ж ение (ОС) Кардам – ОС Лозенец, преносен газопровод с
дължина 124 км и диаметър 1220 мм, въведен в експлоатация 1988 г. По време на
експлоатацията на участъка са изпълнявани три програми за вътрешнотръбна
инспекция с различни технологии – геометрични бутала, XYZ картиране и с
инспекционни бутала с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология).
2.2.2.2 ОС Лозенец – ОС М алкочлар – преносен газопровод, с дължина 74 км и
външен диаметър 1020 mm, въведен в експлоатация 1987 г. По време на
експлоатацията на участъка са изпълнявани три програми за вътрешнотръбна
инспекция с различни технологии – геометрични бутала, XYZ картиране и с
инспекционни бутала с технология на разсеян магнитен поток (MFL) и ЕМАТ
технология.
2.2.2.3 ОС Лозенец – ОС Пиперево - преносен газопровод с дължина 340 км и
външни диаметри 1016 и 1020 mm, въведен в експлоатация в периода 1995 – 1999г. По
време на експлоатацията на участъка са изпълнявани две програми за вътрешнотръбна
инспекция с различни технологии – геометрични бутала, XYZ картиране и с
инспекционни бутала с технология на разсеян магнитен поток (MFL). Участъкът
предстои да бъде разделен чрез реконструкция и изграждане на ОС „Стряма“, което ще
се изпълни на 175 км.
2.2.2.4 ОС Батулци – ОС Чирен - преносен газопровод, с дължина 57 км и външен
диаметър 521 mm, въведен в експлоатация поетапно през 1982 г. и 1997 г. По време на
експлоатацията на участъка е изпълнена една програма за вътрешнотръбна инспекция
с геометрично бутало, XYZ картиране и с инспекционни бутала с технология на разсеян
магнитен поток (MFL).
2.2.2.5. ОС Вълчи Дол – ОС Лом Черковна - преносен газопровод с дължина 135 км
и външен диаметър 711 мм, въведен в експлоатация 1974 г. Проектното налягане в
участъка е 5,4 МРа, а максимално допустимото работно налягане 4,95 МРа.
По време на експлоатацията на участъка са изпълнявани три програми за
вътрешнотръбна инспекция чрез геометрично бутало, магнитни бутала с разсеян
магнитен поток (MFL) и висока разделителна способност със система за географско
позициониране и ЕМАТ бутала.
3.

Интерфейси за обмен на данни

Внедрен е програмен интерфейс за обмен на данни между ROAIMS и внедрената в
„Булгартрансгаз” ЕАД информационната система за диспечерско управление – ИС “WPS
32”.
Функционалност за въвеждане на наличните данни за газопреносната мрежа на
„Булгартрансгаз” ЕАД в базата данни чрез модул на софтуера за управление
интегритета на газопроводи.
РАЗДЕЛ II: ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
1.

Цели на поръчката

Целите на настоящата поръчка са: анализиране на наличното състояние на данните,
събиране, с помощта на специалисти на Възложителя, на максимално количество
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данни, интегрирането им за пет участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“
ЕАД, посочени в т. 2.2.2, Раздел II по горе, в PODS базата данни. Чрез обработване и
анализирането им с помощта на модулите, част от софтуера за управление интегритета
на газопроводите „ROAIMS“- изготвяне на оценка на риска и планове за управление на
интегритета на посочените газопреносни участъци. Разработване на работни
инструкции за оценка на риска и за планиране на дейностите по управлението на
интегритета свързани със системата за управление интегритета на газопроводите.
Осигуряване на двугодишна техническа поддръжка на софтуера за управление на
данни, свързани с интегритета на газопроводите „ROAIMS“ и техническа подкрепа на
специалисти на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
2.

Обхват на поръчката

Изпълнението на поръчката „Интегриране на данни за пет участъка от газопреносната
мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД и изготвяне на оценка на риска и план за управление
на интегритета на участъците“ трябва да обхване като минимум, разписаните в
следващия списък дейности.
2.1
Анализиране на наличната информация, събиране и интегриране на всички
възможни данни за петте участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
посочени в т.2.2.2, Раздел II, в базите данни използвани от софтуера за управление на
интегритета на газопроводите ROAIMS.
2.2
Изготвяне на оценка на риска на петте газопреносни участъка, обект на
поръчката, посочени в т. 2.2.2, Раздел II.
2.3
Изготвяне на планове за управление на интегритета на
участъка, обект на поръчката, посочени в т. 2.2.2, Раздел II.

пет газопреносни

2.4
Осигуряване на двугодишна техническа поддръжка на софтуера за управление
на данни, свързани с интегритета на газопроводите „ROAIMS“ след обновяването му
към последната актуална версия и осигуряване на техническа подкрепа на специалисти
на „Булгартрансгаз“ ЕАД при възникване на необходимост по всякакви технически
въпроси, свързани с използването и функционирането на софтуера, базата данни и
панела за бърз преглед – “Dashboard”.
РАЗДЕЛ III: ИНТЕГРИРАНЕ НА ДАННИ
След извършен анализ от специалисти на изпълнителя на необходимите данни и
възможностите за събирането им, Възложителят ще предостави на изпълнителя
налични данни и информация за посочените в т.2.2.2 Раздел II газопреносни участъка
за привежда в стандартизиран модел на данни Pipeline Open Data Standard (PODS) и
въвеждането им в общата база данни.
Предоставените данни за въвеждане в базата данни на софтуера ROAIMS са в
различни формати – excel, dbf, word, pdf, jpg и др. и от различни източници като:
вътрешнотръбни инспекции; обследвания; мониторинг, записи на катодната защита;
оценъчни доклади за пригодност за експлоатация, напрежение на огъване,
преместване на газопроводите, нарастване на корозията; проектни и екзекутивни
данни, свързани с активите на тези участъци.
За газопреносните участъци, обект на поръчката, са въведени и интегрирани в
софтуера ROAIMS данни като централна линия, линейни кранове, пускови и приемни
камери, данни от последните вътрешнотръбни инспекции.
3.1.

Изпълнителят като минимум трябва да въведе, подравни и
интегрира към всеки от газопреносните участъци следните данни:
3.1.1.

Атрибути и данни, свързани с изготвяне оценка на риска на
газопреносните участъци, обект на поръчката - по дистанция и
параметри, като:
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•

Външна изолация – вид, параметри;

•

Измервателни колонки за КЗ;

•

Токоизправители;

•

Данни за околната среда, геоложка актовност, урбанизирани територии и
др.

3.1.2.
•

Регистрирани аномалии в участъците: вътрешна и външна корозия; SCC;
заводски дефекти; аномалии на заварки и др.;

•

Данни за зони с установено преместване на газопровода;

•

Данни за участъци с установено напрежение на огъване;

•

Степен на нарастване на корозия по участъци;

3.1.3.

3.2.

Данни от предходни вътрешнотръбните инспекции на участъците:

Данни, свързани с експлоатация и поддръжка (изпълнени
превантивни и ремонтни дейности по видове, записи на КЗ, измерени
налягане и температура и др.)

Изпълнителят трябва да осигури качествен контрол на данните:

•

Проверка на данните за избягване на нежелани промени или неточности след всеки
процес, включително извличане, конвертиране и т.н.;

•

Съгласуваност на данните, служещи за източник и обработените данни.

•

Специалисти на възложителя може да въвеждат данни - съгласувано с Изпълнителя
с цел подобряване на уменията им, като Изпълнителя оказва техническа подкрепа в
този процес, чрез консултиране и разрешаване на възникнали проблеми.

•

Специалисти на Възложителя трябва да вземат участие в изпълнението на проекта
за един от газопреносните участъци, посочени в т.2.2.2. Съвместното изпълнение
на въвеждането и интегрирането на данни, изготвяне на оценка на риска и план за
управление на интегритета по избрания участък да се извърши под супервизията на
Изпълнителя.

•

При извършване от специалисти на Възложителя на последващи годишни
актуализации на изготвените оценки на риска и последващото актуализиране на
плановете за управление на интегритета Изпълнителя оказва техническа подкрепа,
чрез консултиране на специалисти на Възложителя в рамките на двугодишната
следгаранционна поддръжка по раздел VII съгласно посочените условия в раздела
по т.7.3 и т. 7.4.

РАЗДЕЛ IV: ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПЕТТЕ ГАЗОПРЕНОСНИ
УЧАСТЪКА, ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
На база интегрираните данни за петте газопреносни участъка, посочени в т.2.2 от
Раздел II, Изпълнителят трябва да изготви и адаптира при необходимост модела за
оценка на риска и изготви оценка на риска за всеки участък по отделно с отчитане на
максимален брой фактори. Изготвената оценка трябва да има възможност за
последващи анализи и актуализация чрез софтуера ROAIMS. Оценката трябва да
отчита доколко участъкът е изложен на различни заплахи, вероятността заплахите да
доведат до реализирането на конкретен сценарий на повреда/авария, и последствията,
произтичащи от всеки от сценариите на повреда/авария.
Във внедрения в „Булгартрансгаз“ ЕАД софтуер ROAIMS, в модула за оценка на риска,
за нуждите на възложителя, е адаптиран и калибриран количествено базиран модел за
оценка на риска, с възможност за генериране на матрици за вероятност от авариране,
разходи за последствията и стойности на риска за определени интервали по
протежението на газопровода (сегменти) по отношение на индивидуални заплахи.
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След подписване на договора, възложителят ще предостави възможност на
Изпълнителя да се запознае с внедрения модел QPRAM, в модула за оценка на риска и
извършените оценки на риска на други два участъка от газопреносната мрежа на
възложителя.
При изготвяне на оценката на риска за петте газопреносни участъка, посочени в
т.2.2.2, Раздел II, Изпълнителят трябва да приложи внедрения или аналогичен подход на внедрения в софтуера ROAIMS (QPRAM), който и да е съвместим със
софтуера ROAIMS, с цел последващо използване за анализи, адаптации и
актуализации.
Изпълнителят трябва като миниум да извърши следното:
4.1 Моделиране на заплахите, като за всеки от участъците се определят:
•

реалните заплахи;

•

факторите, обуславящи всяка от заплахите;

•

тежестта на факторите, движещи всяка една от заплахите;

•

какви ограничаващи риска дейности (проверка, мониторинг и поддръжка) биха
могли да намалят тежестта на съответната заплаха;

•

ефективността на отделните ограничаващи риска дейности;

•

общата ефективност на ограничаващите риска дейности;

•

общият ефект на тежестта на опасността и ограничението върху вероятността
за повреда/авария (PoF) и

•

как може да бъде определена стойността на вероятността за повреда/авария
(PoF) чрез резултатите от проверка?

4.2 Сегментиране на заплахите
Изпълнителят трябва да извърши динамично сегментиране на всяка от заплахите за
съответния газопреносен участък, като бъдат изчислени и характерните за сегмента
стойности на вероятността за повреда/авария (PoF) от тази заплаха.
4.3

Моделиране на последствията

Изпълнителят трябва да разгледа възможни сценарии на повреда/авария и изчисли
вероятността на съответните сценарии на повреда/авария, като определи и Сегменти
на последствията.
4.4

Фактори на риска.

Изпълнителят трябва да направи анализ и оценка на стойностите на риска за всеки
елемент (единица дължина ) на петте газопреносни участъка, да изчисли стойността на
риска от повреда/авария, произтичащ от една или повече от заплахите за всеки един
от елементите по протежение на тръбопровода.
4.5

Матрица на риска

Матрицата на риска трябва да доведе, но без да се ограничава само до разбиране на
най-големите заплахи за интегритета на газопреносните участъци, обект на
настоящата поръчка; класифициране на опасностите по тръбопровода или в дадена
мрежа; оценка на въздействието от стратегиите за ограничаване на риска; оценка на
разходите за инспекционните програми.
Матрицата на риска трябва да е съвместима със PIMS ROAIMS и с възможност за
последващи анализи/ актуализации.
Анализът на матриците на риска да дава възможност за генериране на поредица от
свързани с тръбопровода рискови фактори и превантивни дейности,
което да
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осигурява възможност за вземане на управленски решения за поддържане на
интегритета им по ефективен спрямо разходите начин.
РАЗДЕЛ V. ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕГРИТЕТА НА
ПЕТТЕ ГАЗОПРЕНОСНИ УЧАСТЪКА, ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнителят трябва да изготви План за управление на интегритета за всеки от
газопреносните участъци, предмет на поръчката, в който да са посочени необходимите
дейности за бъдещи инспекции, мониторинг и поддръжка, контрол и превантивни
дейности с оглед заплахите за интегритета и риска за участъците. На база сравнение с
историята на газопреносните участъци и последните оценки на риска и интегритета на
участъците да се определи честотата на бъдещите дейности, с цел безопасна и
надеждна експлоатация и влияние върху околната среда.
Плановете за управление на интегритета следва:
•

Да са базирани на резултатите от оценката на риска.

•

Да отчитат регулаторните изисквания, съответните стандарти, най-добрите
практики и всички изисквания на проектната документация.

•

Да използват резултатите от предишни планово-профилактични дейности,
проверки, измервания на параметри и др.

•

Да отчитат всякакви други идентифицирани условия, които могат да налагат
оперативен контрол за подобряване на сигурността или безопасността на
тръбопровода.

Плановете за управление на интегритета трябва да включват като минимум следните
дейности:
•

Видове проверки, мониторинг и ремонтни дейности и препоръчителната
минимална честота и срокове на извършване на тези дейности.

•

Ремонти и превантивни дейности с график за реализацията им.

•

Превантивни дейности на посочените в матрицата на риска заплахи.

РАЗДЕЛ VI: РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТНИ ИНСТРУКЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИТЕТА НА ГАЗОПРОВОДИТЕ
Изпълнителят трябва да разработи работни инструкции с минимални изисквания за
съдържанието на всеки документ както следва:
6.1.

Работна инструкция по оценка на риска

Процедурата по оценка на риска трябва да описва напълно методите и процесите,
които се прилагат за целите на:
•

Установяване на потенциални заплахи за интегритета на системата (като
механично увреждане, корозия, геологични опасности, производствени
дефекти, конструктивни дефекти, срив на оборудването, грешка на оператора).

•

Оценяване на вероятността от авария и последиците от нея, чрез използване на
подходящи методи на моделиране.

•

Класиране и приоритизиране на рисковете, съобразно конкретните заплахи за
сегменти от тръбопровода.

•

Определяне на приемливите нива на риска, съобразно местоположението на
тръбопровода и ответни реакции за намаляване на риска.

•

Установяване на най-подходящите мерки за намаляване на риска до приемливо
ниво.

•

Изисквания към документацията.
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•

Изисквания за преразглеждане и актуализиране.

6.2.
Работна
интегритета

инструкция

по

планиране

на

управлението

на

Базираната на риска инструкция по планиране на управлението на интегритета трябва
да определи обхвата, методологията и процесите, свързани с дейностите по
управление на интегритета. В процедурата трябва да се използват резултатите от
оценката на риска за определяне на дейностите, които трябва да бъдат извършвани и
периода, в който следва да бъдат извършвани. Обхватът на процедурата трябва да
включва като минимум:
• Инспекции и проучвания - като вътрешнотръбни инспекции, наземни
проучвания (CIS, DCVG и т.н.), директна оценка, измервания на дебелината на
стената, проучвания на пресичания на водни басейни, дълбочина на покритие,
преходи, движение на земята и др.
•

Поддръжка – като поддръжка на сервитути, система за катодна защита, пускови

и приемни камери, кранови възли, боядисване на наземни преходи, композитни
ръкави и т.н.

•

Наблюдение - патрули, обхождания, установяване на пропуски, периодични

•

Изпитване – като изпитване на якост и плътност на газопреносни участъци,
кранови възли и очистни съоръжения.

•

Ремонти и рехабилитация – ремонти на аномалии след вътрешнотръбни

проверки състоянието на сервитути, репери и др. и за намеса на трета страна.

инспекции, укрепвания при реки, свлачища и др.

РАЗДЕЛ VII: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРНИЯ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

ПРОДУКТ

ROAIMS

И

7.1

Изпълнителят трябва да осигури актуализация и техническа поддръжка на
внедрения в „Булгартрансгаз” ЕАД ROAIMS софтуер, към последната актуална
версия на продукта ROAIMS налична към датата на приемно-предавателния
протокол, удостоверяващ приключване на изпълнението на дейностите от
раздел III до раздел VI от настоящата техническа спецификация.

7.2.

Да осигури поддръжка на продукта за осигуряване на пълната му
функционалност, включително инсталиране на актуализации (кръпки (patches),
подобрения и нови версии) и конфигуриране на продукта при необходимост,
включително възстановяване работоспособността на системата при частичен
или пълен срив.

7.3.

Оказване на техническа помощ на специалистите на Възложителя при работа с
продукта, включително и при актуализиране от специалисти на Възложителя на
изготвените оценки на риска, както и по въпроси свързани с работата на
продукта и използването на всички функционални възможности на модулите на
софтуера ROAIMS и техническо обслужване за срок от 24 /двадесет и четири/
месеца от датата на приемно-предавателния протокол, удостоверяващ
приключването на дейностите по раздели III, IV, V и VI от настоящата
техническа спецификация;

7.4.

Техническата помощ на специалисти на Възложителя в режим 5 /пет/ работни
дни седмично (Понеделник- Петък) по максимум 8 /осем/ часа седмично, и не
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повече от 16 часа месечно в рамките на работното време - от 9.00 до 17.00
часа.
7.4.1. В случай, че часовете за конкретен месец не се използват в максималния си
размер от страна на Възложителя, неизползваните часове се прехвърлят и
добавят към часовете за следващия месец.
7.4.2. Прехвърлените часове могат да се използват от Възложителя само в рамките на
следващия месец и не по-късно от крайния срок на договора. При заявка за
осъществяване на техническа поддръжка/помощ от страна на Възложителя,
първо се използват и отчитат от Изпълнителя прехвърлените часове от
предходния месец.
7.4.3. Техническата поддръжка трябва да се осъществява чрез:
-

Отдалечен достъп - мониторинг, диагностика и поддръжка чрез интерфейс,
гарантиращ високо ниво на сигурност с осигурен отдалечен достъп от
Възложителя;

-

Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез телефон;

-

Техническа помощ и предоставяне на инструкции чрез електронна поща;

7.4.4. Документиране на заявките за техническа поддръжка:
Заявките за техническа поддръжка и изпълнението им трябва да бъдат стриктно
документирани.
Начин на подаване на заявки за техническа поддръжка: чрез e-mail, телефон
или онлайн система на Изпълнителя за регистриране на заявки за обслужване
или техническа помощ.
Минималният набор от реквизити на заявката за техническа поддръжка трябва
да включва:
-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката;

-

Краен срок за изпълнение на проблема;

Минималният набор от реквизити на протокола за изпълнение на заявката за
техническа поддръжка трябва да включва:

7.5.

-

Потребител, подал заявката;

-

Описание на инцидента/проблема/заявката;

-

Точно време на подаване/приемане на заявката;

-

Приоритет на заявката;

-

Краен срок за изпълнение на проблема;

-

Точно време на изпълнение/затваряне на заявката/инцидента/проблема,
потвърдено от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД;

-

Изразходвано време за разрешаване на проблема;

-

Специалист, отговорен за изпълнение на заявката, извършени дейности и
др.

Срокове за изпълнение на заявки за техническата поддръжка:
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7.5.1. За критични проблеми със сериозно въздействие върху бизнес процесите на
Възложителя (като например неработоспособност на системата) – Приоритет 1:
-

срок за реакция за отдалечен достъп – до 1 час, считано от момента на
подаване на заявката, в рамките на работното време;

-

срок за отстраняване на проблема – до 8 часа, считано от момента на
подаване на заявката.

7.5.2. За други проблеми с ограничено въздействие върху бизнес процесите на
Възложителя – Приоритет 2:
-

срок за реакция за отдалечен достъп – до 4 часа, считано от момента на
подаване на заявката, в рамките на работното време;

-

срок за отстраняване на проблема – до 2 работни дни, считано от
момента на подаване на заявката.

7.6.

Изпълнителят трябва да има възможност да извършва техническа поддръжка на
внедрения в „Булгартрансгаз” ЕАД ROAIMS софтуер в извънработно за
„Булгартрансгаз“ ЕАД време, в случай на необходимост.

7.7.

Организиране на резервно копиране и съхраняване на базата данни на
отдалечен сървър на Възложителя с възможност за възстановяването и.

РАЗДЕЛ VIII:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания към участниците
8.1. За изпълнение на дейностите, Участникът трябва да е притежателят на
интелектуалната собственост на инсталирания в „Булгартрансгаз“ ЕАД продукт ROAIMS
или да притежава лиценз за работа, поддръжка и обновяване на софтуера ROAIMS или
да бъде оторизиран (да притежава право, дадено му) от притежателя на
интелектуалната собственост на софтуера (Rosen Europe V.P.) за работа със софтуера
ROAIMS и техническото му поддържане и обновяване.

Съответствие с изискването се удостоверява чрез попълване на т. 2 от Предложението
за изпълнение (Образец О1) и представяне на копие от валиден лиценз за софтуера
ROAIMS или оригинал на писмено съгласие на Rosen Europe V.P. за ползване/работа,
поддържане и обновяване на софтуера.
Изисквания към участниците за технически и професионални способности
8.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съгласно
изискванията на стандарт EN ISO 9001, или еквивалентен с обхват на дейностите,
свързани с обновяване и поддръжка на софтуер.
Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се
доказва чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който
удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството
EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на името на Участника и с обхват от дейности,
свързани с обновяване и поддръжка на софтуер.

Сертификати, които са на чужд език се представят и в превод на бъ лгарски език.
8.3. Участникът трябва да притежава умения и опит да предоставя услугите по
интегриране на данни, изработване оценка на риска и планове за управление на
интегритета.

Участникът следва да е извършвал интегриране на данни в PODS база данни или
еквивалента с оценка на риска и планове за управление на интегритета.
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Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се
доказва чрез списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с документи, които доказват извършените услуги.
8.4. Участникът трябва да разполага с персонал (екип от специалисти) и ръководен
състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на услугите по предмета на
поръчката с определена професионална компетентност, както следва:
-

Ръководител на проекта – с опит в управлението на проект/и, включващ/и
изпълнение на дейности по интегриране на данни, изработване оценка на
риска и планове за управление на интегритета – минимум един специалист;

-

Специалисти с опит в интегриране на данни в PODS база данни или
еквивалентна – минимум двама специалисти;

-

Специалисти с опит в интегритет на газопроводи и управление на риска –
минимум двама специалисти.

Допустимо е съвместяване на изискваните експертни профили от един/едни и същ/и
специалист/и при спазване на изискуемия минимален брой лица по съответните
профили.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий, се доказва чрез
представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват
професионална компетентност на лицата.
РАЗДЕЛ IX: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА (ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ) И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО
СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ НЕГО
Техническото предложение трябва да съдържа подробно описание за начина на
изпълнение на всички дейности и съответствие предложението с всяко от
изискванията, разписани в Техническата Спецификация.
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа още списък на
дейностите, които се очаква да се изпълняват от служители на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Изпълнителят трябва да притежава или да си осигури всички необходими права,
лицензи и други видове разрешения за осъществяване изискуемите за изпълнение на
поръчката дейности, съгласно изискванията на националното му законодателство,
българското законодателство и европейската правна рамка (в случай че такива са
необходими).
Всички разходи за служителите на Изпълнителя, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката по отношение на заплащане, осигуровки, застраховки,
обезщетения, транспортни, логистични разходи и др. са за сметка на Изпълнителя.
Срокът за изпълнение на дейностите по раздели III, IV, V и VI трябва да бъде не подълъг от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договор с
определения изпълнител.
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