Приложение № 1
към
документацията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
За УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване на
доставчика, за нуждите на МБАЛ „Св. Петка” АД – град Видин”
За извършване на доставките изпълнителят на обществената поръчка трябва да
осигури необходимото техническо оборудване, включително специализиран транспорт,
минимум две бутилкови групи (батерии) с геометричен обем до 10000 л всяка и работно
налягане 20МРа, събрани в здрава метална рама и монтирани на мобилна платформа тип
щъркел с ориентировъчни размери 2,50х7,15х3,0 м, стационарна газорегулираща
инсталация (ГРИ 200/4бар), осигуряваща понижаване на налягането на компресирания
метан от 20МРа на 0,4МРа и монтирана в заключващ се метален шкаф с вентилационни
отвори, подгряваща група към регулатор на налягане.
Газобутилковите групи да са окомплектовани със спирателна и измервателна
арматура и автоматично действащо предпазно устройство, което осигурява изпускане на
природния газ в атмосферата при повишаване температурата на стените на бутилките над
100°С
Всички газови съоръжения трябва да бъдат окомплектовани с паспорт и
сертификат, съгласно нормативните изисквания.
Таблото трябва да е снабдено с уред за измерване на разхода на КПГ.
Калоричност на доставяния КПГ не трябва да бъде по-ниска от 8000 +/– 100
килокалории за 1 нм3. При констатирана друга стойност на калоричността на доставения
КПГ ще се извършва съответната корекция на неговата цена.
Не е необходимо осигуряването на авариен пакет за работа на котелната
инсталация. Възложителят на поръчката осигурява площадка за монтаж на съоръженията
от газобутилковата инсталация, отговаряща на нормативните изисквания за този вид
съоръжения.
Изисквания за качество: Доставяният компресиран природен газ трябва да отговаря на
изискванията и стандартите, определени в Наредбата за качеството на течните горива,
условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за чистотата на
атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата
нормативна база в България.
Качеството на доставяното гориво / природен газ/ да съответства на действащите в
страната технически и правни норми. Да отговаря на БДС; Сертифицирано за управление
на качеството по БДС EN 14214 AC : 2004/ БДС 17400/ 1998 или еквивалент.

