Технічне завдання
на закупівлю по предмету:

Надання послуг з технічного обслуговування газового обладнання (ВОГ та ШРП, надземний газопровід низького та середнього тиску), та технічне обслуговування котельні Viessmann марки «Vitoplex 200» потужністю 1250 кВт - 6шт. у 2022 році.

Предмети закупівлі: Обслуговування газового обладнання (ВОГ та ШРП, надземний газопровід низького та середнього тиску), та технічне обслуговування котельні Viessmann марки «Vitoplex 200» потужністю 1250 кВт - 6шт. у 2022 році (код ДК 021:2015 – 50530000-

Послуги з ремонту і технічного обслуговування техники. (50531100-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів)
Загальна очікувана вартість закупівлі становить 250 000 ,00 грн (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Місце надання Послуг: 03124, м. Київ, вул. Чорновола, 28/1

Перелік встановленого обладнання
Таблиця 1:
№ з/п
Найменування устаткування:
Кількість пристроїв, шт..



1
Котли Viessmann марки «Vitoplex 200» (потужністю 1250 кВт)
6
2
Надземний газопровід низького тиску

3
Надземний газопровід середнього тиску

4
Вузла обліку газу на базі лічильника Delta S3F-G400  DN 150
1
5
Шафний регуляторний пункт ШРП з регулятором МАДАС RG/2MBZ DN65
1

Перелік основних видів послуг (робіт):

Перелік та періодичність робіт, що проводяться при технічному обслуговуванні газового обладнання.


Роботи по обслуговуванню вузла обліку природного газу
Перевірка герметичності системи та з’єднань (щомісячно)
Перевірка герметичності, плавного ходу та щільності закривання запірної арматури (щомісячно)
Перевірка параметрів перепаду тиску на газовому фільтрі (щомісячно)
Перевірка робото спроможності та вірності показань манометрів (щомісячно)
Перевірка герметичності та щільності закриття відсічного клапану (щомісячно)
Перевірка спрацювання автоматики безпеки (щомісячно)
Перевірка робото спроможності та вірності показань термометрів та датчиків (щомісячно)
Перевірка робото спроможності автоматизованої  системи передачі витрати газу

Роботи по обслуговуванню газопроводів

Зовнішній огляд , перевірка на щільність різьбових та фланцевих з’єднань (щомісячно)
Перевірка плавного ходу та щільності закривання запірної арматури (щомісячно)
Перевірка герметичності та щільності закриття відсічного клапану (щомісячно)
Ведення журналу по обслуговуванню (щомісячно)
Перевірка параметрів перепаду тиску на газовому фільтрі (щомісячно)
Перевірка робото спроможності та вірності показань манометрів (щомісячно)
Роботи по обслуговуванню ШРП
3.1. Перевірка герметичності системи та з’єднань (щомісячно).
3.2. Перевірка герметичності, плавного ходу та щільності закривання запірної арматури (щомісячно).
3.3. Перевірка робото спроможності та вірності показань манометрів (щомісячно).
3.4. Перевірка спрацювання автоматики безпеки ЗЗК та ЗСК (щомісячно).
3.5. Перевірка та налаштування робочого тиску після регулятора (щомісячно).

Перелік робіт, що проводяться при технічному обслуговуванні газових котелень

1. Роботи по обслуговуванню котлів
	Зовнішній огляд (щомісячно)
	Перевірка вхідних параметрів газу (щомісячно)
	Перевірка герметичності газових комунікацій (щомісячно)
	Перевірка роботи запобіжних клапанів (щомісячно)
	Перевірка стану та герметичності димоходу (щомісячно)
	Перевірка відсутності витоків води з елементів котла (щомісячно)
	Перевірка роботи котлової автоматики безпеки (щомісячно)
	Перевірка справності КВП (повірка контрольним манометром – один раз в шість місяців)
	Огляд електричних з’єднань, ізоляції, кріплення джгутів сигнальних та електричних кабелів (щомісячно)
	Перевірка процесу спалювання газу (щоквартально)
	Проведення поточного ремонту (згідно «Інструкцій по експлуатації і монтажу) – по необхідності
	Перевірка системи загазованості котельної (щомісячно)
	Підготовка до опалювального сезону (1 раз на рік)

	огляд і чистка поверхонь нагріву котлів;

огляд теплоізоляції котлів;
	чистка забруднених елементів пальників, виявлення зношених елементів. 
	перевірка тиску газу на пальниках, налаштування згідно режимних карт;
	перевірка надійності кріплень конструктивних вузлів, які не підлягають розбиранню;

огляд та перевірка димових та вентиляційних каналів з наданням відповідного Акту;
надання по результатам робіт Акту готовності котельного обладнання до опалювального сезону.
2. Роботи по обслуговуванню автоматики
2.1. Перевірка роботи (щомісячно)
2.2. Перевірка стану кабелів та клемників (щомісячно)
2.3. Перевірка стану датчиків температури, тиску, кінцевих вимикачів та виконавчих пристроїв (щомісячно)
2.4. Перевірка та коригування при необхідності запрограмованих параметрів системи керування (щоквартально)
3. Роботи по обслуговуванню водо очистки та установки водопідготовки
3.1. Перевірка програмування (згідно «Інструкції по експлуатації установки хімічної підготовки води» (щомісячно)
3.2. Перевірка, заміна фільтруючого або промивка регенераційного фільтру (щоквартально)
3.3. Перевірка роботи регулятора тиску (щоквартально)
3.4. Перевірка кількості солі NaCL+KCL (бак утримувача солі рекомендується опорожняти та очищати від осаду - один раз на рік)
3.5. Перевірка стану баку запасу хімічно очищеної води та його очищення (один раз на рік)
3.6. Перевірка роботи насоса – дозатора (щомісячно)
3.7. Перевірка роботи деаераційної установки (щомісячно).


4. Роботи по обслуговуванню мембранних баків.
4.1. Перевірка цілісності мембрани та тиску повітря в мембранних баках Reflex, при необхідності привести до норми (щоквартально)
4.2. Продувка баків для очищення від шламу (по необхідності)
5. Роботи по обслуговуванню трубопроводів, запірної арматури, сітчастих фільтрів,
редукторів тиску та іншого теплотехнічного обладнання
5.1. Виявлення слідів підтікання теплоносія та початку корозії. Усунення недоліків. Підтяжка
різьбових з’єднань (щомісячно)
5.2. Перевірка цілісності теплоізоляції (щомісячно)
5.3. Перевірка функцій регулюючих клапанів в залежності від заданих параметрів (щоквартально)
5.4. Перевірка щільності запирання запірної арматури (один раз в шість місяців)
5.5. Перевірка регулювання захисного редуктора тиску(один раз в шість місяців)
5.6. Чистка сітчастих фільтрів (по необхідності)
6. Роботи по обслуговуванню насосів та блоків керування до них
6.1. Контроль захисту двигунів насосів (щомісячно)
6.2. Перевірка роботи блока керування насосами (щомісячно)
6.3. Контроль відсутності течі теплоносія через ущільнення (щоквартально)
6.4. Перевірка достатнього охолодження двигуна насосу (щоквартально)
6.5. Перевірка надійності кріплення двигуна насосу (один раз в шість місяців)
7. Роботи по обслуговуванню щитів електророзподільного та автоматики
7.1. Огляд стану кабелів, клемників, автоматів захисту та систем контролю і керування,
заземлюючих пристроїв (щомісячно)
7.2. Перевірка електричних з’єднань (щомісячно)
7.3. Перевірка працездатності та спрацьовування автоматики захисту (щомісячно)
7.4. Перевірка комутаційної апаратури (щомісячно)
8.Технічне обслуговування та ремонт обладнання
8.1. Виконується щомісячно в терміни, які рекомендовані заводом виготовлювачем обладнання та згідно «Правилами будови і безпечної експлуатації водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С», та «Правилами безпеки систем газопостачання України».

Виконавець повинен забезпечити: 
- строк надання послуг: до 31.12.2022;
- дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;
- надання послуг згідно з вимогами норм з охорони праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із змінами і доповненнями);



