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1 НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Қолдану саласы
1.1.1 Осы құжат Қызылорда қаласында өлшемдерді жинаудың біріздендірілген станциясын
орналастыру бойынша дайындық жұмыстарын орындауға қойылатын талаптарды анықтайды.
1.1.2 Жұмыс атауы:Қызылорда қаласында өлшемдерді жинаудың біріздендірілген станциясын
орналастыру бойынша дайындық жұмыстары.
1.1.3 Қызметті көрсету орны: Қызылорда қаласы.
1.1.4 Тапсырыс беруші: "Қазақстан Ғарыш Сапары "Ұлттық компаниясы" АҚ, 010000, Нұрсұлтан қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 89 ғимарат.
1.1.5 Жұмыстарды орындау мерзімі:
Басталуы: шартқа қол қойылған күннен бастап.
Аяқталуы: жұмыстардың аяқталу мерзімі – шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік
күн.
1.2 Жұмыс түрлері
1.2.1 Негізгі жұмыс түрлері:
а) Қосалқы жүйелерді монтаждауды қоса алғанда, ӨЖБС жабдығын орналастыруға бөлінген
үй-жайды дайындау;
б) Жаһандық навигациялық спутниктік жүйелердің (бұдан әрі-ГНССС) 3 антеннасы үшін
ғимараттың төбесінде Металл конструкцияларды дайындау және монтаждау;

в) "КГС "ҰК" АҚ (ҚР)және "ӨҮК" ақ (РФ) мамандарымен бірге ӨЖБС жабдығын монтаждау.
1.3 АЖБС орналастыру орнының жалпы сипаттамасы
1.3.1 "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті" ШЖҚ РМК бас корпусы
(бұдан әрі – Объект) Қазақстан Республикасы, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, 29А үйде
орналасқан.
1.3.2 "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті" ШЖҚ РМК Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің құрылымындағы ведомстволық бағынысты
ұйым болып табылады.
1.3.3 "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті" ШЖҚ РМК бас корпусында
университеттің әкімшілік және оқу бөлмелерінің бір бөлігі орналасқан.
1.3.4 Объектінің аумағы тәулік бойы күзетте болады.
1.3.5 Объект аумағында "Қазақтелеком" АҚ және "Сатти Телеком"ЖШС желісіне қатынау
нүктесі бар.
1.3.6 ӨЖБС құрамынан тұратын аппаратурасы бар екі 19 дюймдік телекоммуникациялық
шкафты орналастыру үшін объектінің бесінші қабатында көлемі 5, 6х2,7 м (~15,1 ш.м) №516 үйжай пайдаланылуы тиіс.
1.3.7 Объектінің №516 үй-жайында көлемі 0,8х2,0 м (~1,6 кв.м) бір есік ойығы және көлемі
1,0х1,8 м (~1,8 кв. м) бір терезе бар.
1.3.8 Нысанның шатыры шығыңқы инженерлік құрылыстары бар жазық. Нысан периметрі
бойынша парапетпен көмкерілген. Шатыры жұмсақ.

1.4 Жалпы талаптар

1.4.1. Әлеуетті өнім берушінің (Орындаушының) III санаттан төмен емес құрылыс-монтаж
жұмыстарын орындау құқығына мемлекеттік лицензиясы болуы тиіс.
1.4.2 Әлеуетті өнім беруші (Орындаушы) әлеуетті өнім берушінің (Орындаушының) осы
техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі және осы техникалық ерекшелікке қол қою
арқылы берілетін ақпараттың шынайылығы үшін толық жауапкершілікті өзіне қабылдайды.
1.4.3 Орындаушы жұмыстарды осы техникалық ерекшелікте және алдын ала сметалық
құжаттамада белгіленген көлемде орындауы тиіс
(http://old.gharysh.kz/zakup/zakup-kgs/price-offers/).
1.4.4 Орындаушы "Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті" ШЖҚ РМК бас
корпусының шатырындағы №516 үй-жайды (қосалқы жүйелермен және жабдықпен) және
пилондарды дайындау жұмыстарын орындау керек.
1.4.5 ӨЖБС толық немесе ішінара дайындалған инфрақұрылымы бар объектінің үй-жайында
(байланыс арналары, электрмен қоректендіру, күзет және өрт сигнализациясы жүйелері,
желдету, кондиционерлеу және т.б. жүйелері) орналасуы тиіс. ӨЖБС үй-жайдан тыс және үй-

жайда орнатылатын жабдықтардан тұрады.
1.4.6 Бөлмеден тыс орнатылған ӨЖБС жабдығы өз құрамына үш навигациялық ГНСантенналар, метеодатчик кіреді және арнайы жабдықталған бекітпелерде құрастырылуы тиіс.
1.4.7 Бөлмеде Орнатылатын ӨЖБС жабдығы екі еркін тұрған тіректе – аппаратурасы бар
телекоммуникациялық шкафтарда құрастырылады (0.8 м х 0.6 м х 2.0 м).
1.4.8 Тапсырыс беруші ұсынған жұмыс жобасы арасында Қызылорда қаласында өлшемдерді
жинаудың біріздендірілген станциясын орналастыру қайшылықтар туындаған жағдайда осы
Техникалық ерекшелік осы Техникалық ерекшелік басым болып табылады.
1.4.9 Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы
Заңға сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы жұмыс жобасына сәйкестігі туралы
декларация береді.

1.5 Жұмыстарды жүргізуге арналған нормативтік база
Жұмыстарды жүргізу кезінде орындаушы келесі нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ
олармен шектелмей басшылыққа алуы тиіс:
ҚР ҚН 3.02-07-2014 және ҚР БК 3.02-107-2014 "Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар"
(27.11.2019ж. берілген өзгерістермен));
ҚР ЭЕҚ " электр қондырғыларын орнату ережесі»;
ҚР БК 1.01-104-2014 " құрылыс терминологиясы. Құрылыс конструкциялары. Құрылыс
материалдары және бұйымдары" (06.11.2019 ж. өзгерістермен);
ҚР ҚН 4.02-01-2011 және ҚР БК 4.02-101-2012 "ауаны жылыту, желдету және
кондиционерлеу" (02.09.2019 Ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен));
ҚР БК 4.04-106-2013 " тұрғын және қоғамдық ғимараттардың электр жабдықтары.
Жобалау ережелері" (06.11.2019 Ж. берілген өзгерістермен және толықтырулармен));
ҚР ҚН 2.02-02-2012 және ҚР БК 2.02-102-2014 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт
автоматикасы" (06.11.2019 ж. өзгерістермен);
ҚР ҚН 3.02-36-2012 ҚР БК 3.02-136-2012 " едендер»;
ҚР ҚН 2.01-01-2013 " Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау»;
ҚР БК 2.01-101-2013 Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау);
ҚР ҚН 1.03-05-2011 және ҚР БК 1.03-106-2012 "құрылыстағы еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы" (06.11.2019 ж. өзгерістермен және толықтырулармен));
ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2009* ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі);
ҚР БК 2.02-104-2014 " ғимараттарды, үй-жайлар мен құрылыстарды автоматты өрт сигнал
беру жүйелерімен, автоматты өрт сөндіру және адамдарды өрт туралы хабардар ету
қондырғыларымен жабдықтау»;
ҚР ҚН 2.04-21-2004* 2006 басылым " азаматтық ғимараттарды энергия тұтыну және
жылумен қорғау»;
ҚР ҚН 3.02-17-2011 " Құрылымдалған кабель желілері. Жобалау нормалары»;
ҚР ҚНжЕ 3.02-10-2010 "Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың байланыс, сигнал беру
және инженерлік жабдықтарын диспетчерлендіру жүйелерін орнату. Жобалау
нормалары".
2 ОРНАЛАСТЫРУ ОРНЫНА ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМҒА ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАР

2.1 ӨЖБС жабдығын үй-жайдан тыс орналастыру
2.1.1 Талаптар бұрыштарына закрытиянавигационных антенналарды УССИ
2.1.1.1. ӨЖБС навигациялық антенналары орналасқан жерлерде барлық азимуттық бағыттарда
көкжиекке қатысты 5º-8º артық орын бұрыштары үшін кедергісіз шолу қамтамасыз етілуі тиіс.
Бұл ретте ГНСС навигациялық ғарыш аппараттарының (бұдан әрі – ҰКА) радиобейнектілігі
бойынша ең жақсы жағдайлар қамтамасыз етілуі тиіс.
2.1.1.2 ӨЖБС навигациялық антенналары электромагниттік кедергілердің әсерін
болдырмайтындай және жабудың ең төменгі бұрыштарын қамтамасыз ететіндей өзара қажетті
қашықтықта орналасуы тиіс.
2.1.2 Кәбілдерді төсеуге қойылатын талаптар
2.1.2.1 Объектінің аумағында ӨЖБС барлық кәбілдері (Күштік және сигналдық) УСҚ барлық
құрамдас бөліктерін қосатын кәбілдік жүйелерді пайдалана отырып төселуі тиіс.
Кәбілдік жүйелер оларға келетін жүктемелерге шыдайтындай етіп таңдалуы тиіс.
2.1.2.2 Күштік кабельдерді төсеу сигналдық кабельдерден бөлек жүзеге асырылады.
2.1.2.3 Күштік кабельдер, деректерді беру кабельдері (оптоталшықты қоса алғанда), жерге қосу
ӨЖБС құрамынан аппаратурасы бар телекоммуникациялық шкафтар орналасатын үй-жайға
жүргізілуі тиіс.
2.1.2.4 ӨЖБС кабелі ӨЖБС және метеостанцияның навигациялық антенналарын орнату
орындарынан бастап ӨЖБС құрамынан тұратын аппаратурасы бар телекоммуникациялық
шкафтарды орналастыру орнына дейін салынуы тиіс, оларды орналастыру МСТ, құрылыс
нормалары мен ПУЭ қамтамасыз ете отырып, кәбіл арналарының ішінде ылғалдың жиналуын
болдырмау шараларын қоса алғанда, жаңадан салынатын кәбілдік арналарға жүзеге асырылуы
тиіс.
2.1.2.5 Электрмен қоректендіру желісі объектінің Тарату қалқанынан бастап №516 үй-жайда
кемінде екі Розетканы (25А) шығару бар ӨЖБС құрамынан аппаратурасы бар
телекоммуникациялық шкафтарды орналастыру орнына дейін салынуы тиіс.
2.1.2.6 Байланыс желілері байланыс қызметі операторының ("Қазақтелеком" АҚ және "Сатти
Телеком" ЖШС) желілеріне қатынау нүктелерінен №516 бөлмеде ӨЖБС құрамынан тұратын
аппаратурасы бар телекоммуникациялық шкафтарды орналастыру орнына дейін салынуы тиіс.
2.1.2.7 Үй-жай ӨЖБС антенналық және сигналдық кабельдерді төсеуге арналған кәбілдік
кірмелермен жабдықталуы тиіс.
2.1.3 ӨЖБС-ның қондыру антенналары бойынша талаптар
2.1.3.1 ӨЖБС навигациялық антенналары ӨЖБС-пен бірге жеткізілетін арнайы металл
құрылымдарына (орнату модулі) орнатылады.
2.1.3.2 ӨЖБС навигациялық антенналары (3 бірлік) объект ғимаратының төбесінде орналасуы
тиіс, бұл ретте:
а) Қондырғы мүмкіндігінше, шатырдың ең жоғары нүктесінде, бірақ жер бетінен ең аз мүмкін

биіктікте орындалуы тиіс;
Б) ӨЖБС-ның үш навигациялық антеннасын орнату ғимараттың тіреу конструкциясына жақын
биіктігі 0,5-тен 1,5 м-ге дейін жаңадан тұрғызылған пилондарда орындалуы тиіс (мысалы,
оңтайлы орналастыру орны екі көтергіш қабырғамен қалыптастырылған бұрыш болып
табылады));
в) ӨЖБС навигациялық антенналарын орнатуға арналған пилондар ғимараттың төбесіне қатты
бекітілуі тиіс;
г) Навигациялық Антенналарды орнату үшін конструкциямачтар мен пилон Тапсырыс
берушімен келісілуі тиіс;
Д) ӨЖБС №1 навигациялық антеннасының діңгегі (негіздегі пилон) биіктігі 0,5 м кем болмауы
тиіс және объектінің көтеруші қабырғасының үстіндегі төбесінің қондырмасында тұрғызылуы
тиіс;
Е) ӨЖБС №2 және №3 навигациялық антенн діңгектері (негіздегі пилондар) 1 м кем емес
биіктікте болуы тиіс және объектінің төбесінде артқы көтергіш қабырғаның үстінде тұрғызылуы
тиіс;
ж) Әрбір ӨЖБС навигациялық антенналық антенналық антеннасы мен усси құрамынан
тұратын аппаратурасы бар телекоммуникациялық шкафтар арасындағы кәбілдік трассаның
ұзындығы 80 м-ден аспауы тиіс (бұл талап кәбілдің барлық иілулерін, әдіптерін,
көтерілуін/түсірілуін ескере отырып, кәбілдік трассаның ең жоғары ұзындығын белгілейді).);
з) ӨЖБС навигациялық антенналарының арасындағы қашықтық 40 м болуы тиіс;
и) Кез келген сыртқы факторлардың (жауын-шашын, жұмыс жүргізу, жел жүктемесінің және т.
б. әсері) әсерінен УССИ навигациялық антенналарын орнату орнында объект төбесінің
маусымдық деформациясы 0,5 мм аспауы тиіс.
2.1.4 ӨЖБС метеодатқ (метеостанция) орнату бойынша талаптар
2.1.4.1 ӨЖБС-тың Метеодатушысы №1 ӨЖБС-тың навигациялық антеннасының діңгегінде
объект ғимаратының төбесінде үй-жайдан тыс орналасуы тиіс, бұл ретте метеодатчик
орналасқан жерде қоршаған ортаның параметрлері барлық қоршаған аумақтағы сияқты болуы
тиіс (желдету каналдарынан және т.б. ауа ағынымен пайда болатын қысымның жылуы мен
ауытқуы болмауы тиіс) ескерілуі тиіс.
2.1.4.2 ӨЖБС Метеодатушысы үй-жайдан тыс арнайы жабдықталған бекітпеде орналасуы тиіс.
2.1.4.3 Метеодатчик пен үй-жайда орнатылатын ӨЖБС құрамынан тұратын аппаратурасы бар
телекоммуникациялық шкафтар арасындағы кәбілдік трассаның ұзындығы 80 м-ден аспауы
тиіс.
2.2 ӨЖБС жабдығын үй-жайда орналастыру
2.2.1 ӨЖБС құрамынан аппаратурасы бар телекоммуникациялық шкафтарды орнатуға
арналған үй-жайға қойылатын жалпы талаптар
2.2.1.1 ӨЖБС құрамынан аппаратурасы бар екі телекоммуникациялық шкафты орнату үшін
бөлінген үй-жайдың ауданы қосалқы бөліктері, бұйымдары және керек-жарақтары (ЗИП) бар

жәшіктерді сақтау үшін жағдайларды қамтамасыз етуі тиіс, бұл ретте ЗИП сол үй-жайда
немесе бөлек сақталуы мүмкін.
2.2.1.1 ӨЖБС құрамынан аппаратурасы бар телекоммуникациялық шкафтарды орнату үшін үйжайдың терезе ойығы жарық өткізбейтін және жылу өткізбейтін материалдармен жабылуы
тиіс.
2.2.1.2 Үй-жайдың терезе ойықтары Күзет дабылын пайдалану арқылы қорғалуы және/немесе
металл торы болуы тиіс.
2.2.1.3 Объектінің үй-жайында ғимараттан тәуелсіз басты жерге тұйықтау шинасын орнату
арқылы қорғайтын жерге тұйықтау қарастырылуы тиіс.
2.2.1.4 Үй-жайда батарея және объектінің орталық жылыту жүйесінің құбырлары бөлшектелуі
тиіс.
2.2.1.5 Үй-жайда отқа төзімділік шегі EI45 кем емес металл өртке қарсы есік орнатылуы тиіс.
2.2.1.6 Бөлмедегі, сондай-ақ ӨЖБС телекоммуникациялық шкафтарын тасымалдау жолындағы
есіктердің ені кемінде 0,8 м болуы тиіс.
2.2.1.7 Үй-жайда орнатылған телекоммуникациялық шкафтардың алдыңғы және артқы
есіктерінен жақын қабырғаға немесе кедергілерге дейінгі ара қашықтық жұмыс жобасына
сәйкес кемінде 0.8 м болуы тиіс.
2.2.1.8 Объект үй-жайларындағы еденнің ағаш конструкциясы бөлшектелуі және бетон керу
және құю жолымен еден жабынын күшейту бойынша жұмыстар жүргізілуі тиіс.
2.2.1.9 Бөлмедегі барлық кәбілдер тиісті кәбілдік жүйелерді пайдалана отырып төселуі тиіс.
Күштік және сигналдық кабельдер бөлек төселуі тиіс. Кабельдердің қиылысуы барынша
азайтылуы және 90º бұрышында орындалуы тиіс. Кабельдерді кәбілдерді кәбілдік жүйелерде
қосуға жол берілмейді және тиісті қалқандарды, тіреулерді және т.б. пайдалана отырып
орындалуы тиіс.
2.2.1.10 Кәбілдік жүйелер визуалды қарау үшін қол жетімді болуы тиіс және кабельдердің
қажетті санын шеткі ажыратқыштармен бірге еркін тартуын қамтамасыз етуі тиіс. Кәбілдік
жүйелерді толтыру коэффициенті 50-60% аспауы тиіс.
2.2.1.11 Объектінің үй-жайында жалпы шаруашылық канализацияны, суық және ыстық сумен
жабдықтауды, жалпы желдету мен кондиционерлеуді, электрмен қоректендірудің және
жарықтандырудың тарату желісін және т. б. жүйелерді қоса алғанда, ешбір магистральдар мен
инженерлік жүйелердің тармақтарынан өтпеуі тиіс.
2.2.1.12 Объектінің үй-жайында авариялық жарықтандыру қарастырылуы тиіс.
2.2.1.13 Еденнен 1 метр деңгейде тіреулердің маңында өтетін бөлменің жарықтандырылуы
пайдалану кезеңінде кемінде 50 люкс және монтаждау, іске қосу-жөндеу және алдын алу
кезеңдерінде кемінде 200 люкс болуы тиіс.
2.2.1.14 Объектінің үй-жайында кондиционерлеу жүйесімен қамтамасыз етілетін келесі
климаттық жағдайлар сақталуы тиіс:
а) Үй-жайдағы ауа температурасы плюс 18°С-тан плюс 26°С-қа дейінгі диапазонда сақталуы

тиіс;
б) Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 20% (ауа температурасы 30°С болғанда); 80% (ауа
температурасы 25°С болғанда);
в) Үй-жайдағы ауа температурасының бір сағат ішінде өзгеруі 2°С аспауы тиіс.
2.2.1.15 Жылыту (жылыту) жүйесінің қуаты ӨЖБС аппаратурасы мен жүйелерінің жылу
бөлінуін ескерместен, үй-жайдың көрсетілген температуралық режимін ұстап тұру үшін
жеткілікті болуы тиіс. Жылыту (жылыту) жүйесі Электрлік болуы тиіс.
2.2.1.16 Объект үй-жайларының конструкциясы ауа баптау жүйесі істен шыққан кезде
температура мен ылғалдылықтың берілген мәнін қамтамасыз ететін табиғи желдету
мүмкіндігін қарастыру керек.
2.2.1.17 Объектінің үй-жайында қоршаған ортаның Климаттық параметрлерінің қашықтағы
мониторингі қамтамасыз етілуі тиіс (HTTP, SNMP хаттамаларын пайдалана отырып).
2.2.2 Кондиционерлеу жүйесіне қойылатын талаптар
2.2.2.1 Ауаны кондиционерлеу жүйесінің нақты тоңазыту қуаты барлық телекоммуникациялық
шкафтардың жиынтықты жылу бөлуінен ӨЖБС құрамынан және үй-жайда орналасқан
жүйелерден (ғимараттың жылу бөлінуін ескере отырып) аспауы тиіс.
2.2.2.2 Кондиционерлеу жүйесі 100% резервтеумен орындалуы тиіс. Істен шыққан кезде ауа
баптау жүйесін тоқтату уақыты 1 сағаттан аспауы тиіс.
2.2.2.3 Кондиционерлеу жүйесі желдету режимінде жұмыс істеуі және өрт дабылының сигналы
бойынша ажыратылуы тиіс.
2.2.2.4 Температураның, ылғалдылықтың, қысымның деректері және өзге де қажетті
параметрлер Тапсырыс берушінің бөлінген байланыс арнасы бойынша ұсынатын қосымша
орнатылған жабдығы арқылы деректерді өңдеу орталығына жіберіледі.
2.2.3 Өрт дабылына және өрт сөндіру жүйесіне қойылатын талаптар
2.2.3.1 Объектінің үй-жайы объект ғимаратының өрт сөндіру жүйесінен тәуелсіз өртті (ұнтақты
өрт сөндіру) табу мен сөндірудің автономды Автоматты жүйесімен жабдықталуы тиіс. Өрт
сөндіру жүйесін іске қосу түтіннің пайда болуына әсер ететін өртті ерте анықтау
датчиктерінен, сондай-ақ үй-жайдан шығатын жерде орналасуы тиіс қол хабарлағыштарынан
жүргізілуі тиіс.
2.2.3.2 Өрт сөндіру жүйесінде үй-жайдың ішінде және сыртында орналасқан іске қосылу
туралы хабарлау таблосы болуы тиіс. Өрт сөндіру жүйесі ҚСЖҚ құрамынан және желдету
жүйесінен (болған жағдайда) аппаратураның қоректенуін ажыратуға командаларды беруді
қамтамасыз етуі тиіс.
2.2.3.3 Үй-жайда хабарлағыштың екі түрі орнатылуы тиіс: температура және түтін.
2.2.3.4 Хабарлағыштар кәбілдік трассаларды және аспалы төбенің артындағы кеңістікті (болған
жағдайда) қоса алғанда, үй-жайдың барлық кеңістігін бақылауы тиіс.
2.2.3.5 Өрт дабылын хабарлау сигналдары тәулік бойы күзет үй-жайына шығарылуы тиіс.

2.2.3.6 Өрт сөндіру жүйесі іске қосылғаннан кейін үй-жайды желдету мүмкіндігі көзделуі тиіс.
2.2.4 Электрмен қоректендіруге және жерге қосуға қойылатын талаптар
2.2.4.1 Құрамнан аппаратураның электрмен қоректенуі 220 В 50 Гц ауыспалы токтың бір
фазалы желісімен жүзеге асырылады, бұл ретте ӨЖБС құрамынан аппаратураны тұтыну қуаты
өзге қосалқы жүйелердің (кондиционерлеу, жарықтандыру, жылыту және т.б.) энергия
тұтынуын есепке алмағанда 4 кВт аспайды.
2.2.4.2 Электрмен қоректендіру желілерінің параметрлері ӨЖБС және қосалқы кіші жүйелер
құрамынан аппаратураның жиынтық тұтынылатын қуатына сүйене отырып анықталуы тиіс.
2.2.4.3 Объектінің үй-жайы электр қоректендірудің жеке тәуелсіз сызығымен қамтамасыз етілуі
тиіс.
2.2.4.4 Үй-жай кернеу тұрақтандырғышымен, қорғаныстық ажырату автоматымен, тұтынылған
электр энергиясын есепке алуды бақылау аспабымен және электрмен қоректендіруді
қорғаныстық ажырату автоматтары бар электр қалқаншасымен жабдықталуы тиіс.
2.2.4.5 Бөлменің қорғаныстық жерге қосылуы объект ғимаратының қорғаныстық жерге
тұйықталуынан бөлек орындалуы тиіс. Үй-жайдың қорғаныш жерге тұйықталуын ғимараттың
қорғаныш жерге тұйықталуына қосу тікелей топырақта орналасқан қорғаныш
электродтарының жанында жүргізіледі.
2.2.4.6 Бөлменің барлық металл бөліктері мен конструкциялары жерге тұйықталуы тиіс.
2.2.4.7 ӨЖБС құрамынан аппаратурасы бар әрбіртелекоммуникациялық шкаф жеке
өткізгішпен жерге қосылуы тиіс.
2.2.4.8 Монтаждық жұмыстарды орындаушы, қажет болған жағдайда, Тапсырыс берушінің
талабы бойынша, ғимаратты электрмен қоректендіру және жерге қосу электр қондырғыларын
орнату ережелерінің қолданыстағы талаптарына сәйкес орындалғанын растайтын құжаттарды
ұсынады.
2.2.5 Деректерді беру бойынша талаптар
2.2.5.1 Объектінің үй-жайы деректерді өңдеу орталығымен байланысты қамтамасыз ететін екі
тәуелсіз деректерді беру каналымен жабдықталуы тиіс. Деректерді беру арналары ретінде
жерүсті сымды байланыс желілері пайдаланылуы тиіс.
2.2.5.2 ӨЖБС құрамынан аппаратурамен байланыстың негізгі арнасы келесі негізгі
параметрлерімен VPN технологиясы бойынша іске асырылады:
а) Шығыс арнаның өткізу қабілеті – 256 кбит/с кем емес (ары қарай өткізу қабілетін арттыру
мүмкіндігімен);
б) Кіріс арнасының өткізу қабілеті - 256 кбит/с кем емес (одан әрі өткізу қабілетін арттыру
мүмкіндігімен);
в) Нақты уақыт трафигі;
г) "Ростелеком" АҚ қатынаудың ең жақын нүктесіне дейін кідірістің ең көп уақыты – 50 мс
артық емес (сымды байланыс арналары үшін);

д) IP-пакеттердің жоғалу пайызы (% ofpacketloss) - бір айда 0,25% артық емес (сымды байланыс
арналары үшін);
е) Арнаның қолжетімділігі 99,7% кем болмауы керек. Арнаның қол жетімділігін бағалау үшін
бақылау уақыты – күнтізбелік ай.
2.2.5.3 ӨЖБС құрамынан аппаратурамен Байланыс қайталанатын арнасы келесі негізгі
параметрлері бар Интернет арқылы іске асырылады:
а) Шығыс арнаның өткізу қабілеті – 512 кбит/с кем емес (одан әрі өткізу қабілетін арттыру
мүмкіндігімен);
б) Кіріс арнасының өткізу қабілеті – 512 кбит/с кем емес (одан әрі өткізу қабілетін арттыру
мүмкіндігімен);
в) Нақты уақыт трафигі.
2.2.6 Қауіпсіздік және сақтау бойынша талаптар
2.2.6.1 Үй-жай аумағы тәулік бойы бейнебақылау астында болуы тиіс.Бақылануға барлық кіру
және шығу жолдары, үй-жайдың көлемі ӨЖБС телекоммуникациялық шкафтарын, сондай-ақ
терезе ойықтарын қамти отырып, тиіс.
2.2.6.2 Объект үй-жайларының күзет сигнализациясы және бейнебақылау объектінің
қолданыстағы қауіпсіздік жүйелерінен бөлек орындалуы тиіс. Үй-жайдың құлақтандыру және
бейнебақылау сигналдары объектінің тәулік бойы күзетілетін үй-жайына шығарылуы тиіс.
Күзет дабылы және үй-жайдың бейнебақылау жүйесінде резервтелген қоректену көзі болуы
тиіс.
3 ЖҰМЫСТЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ
3.1 Қызылорда қаласында Өлшем жинаудың біріздендірілген станциясын орналастыру
бойынша дайындық жұмыстарын орындау жұмыстарының құрамы мен мазмұны 3.1 кестеде
келтірілген
3.1 кесте-жұмыстардың атауы және қысқаша мазмұны

№

Жұмыс атауы

Жұмыстың қысқаша мазмұны

1

Қосалқы жүйелерді
монтаждауды қоса алғанда,
ӨЖБС жабдығын
орналастыруға бөлінген үйжайды дайындау

Объектінің үй-жайында Орнатылатын
жабдықтарға арналған жұмыстарды қоса
алғанда, бірақ олармен шектелмей орындау:
1. Үй-жайды жөндеу, отқа төзімді есіктерді
орнату, терезе ойығын торлау, кабельдік
кірмелерді дайындау және басқа да жұмыстар.
2. Электрмен қоректендірудің қорғаныш
ажыратқыш автоматы мен тұтынылған электр
энергиясын есепке алу аспабын орната отырып,
электр қоректендірудің жеке желісін
қамтамасыз ету кем дегенде 2 Розетканы
шығару (25А).
3. Үй-жайлардың ішінде кабельдерді стандартты
кабельді арнаға салу.
4. Үй-жайды автоматты анықтау және өртті
сөндіру жүйелерімен жабдықтау (ұнтақ типті).
5. Үй-жайды ауа баптау жүйесімен және
температуралық-ылғалдық режим
параметрлерінің қашықтағы мониторингі
жүйесімен жабдықтау.
6. Үй-жайды авариялық жарықтандырумен,
күзет сигнализациясымен, бейнебақылау
жүйесімен жабдықтау.

2

Ғимарат төбесінде Металл
конструкцияларды жасау және
монтаждау

Объектінің үй-жайынан тыс орнатылған
жабдықтарға арналған жұмыстарды қоса
алғанда, бірақ олармен шектелмей орындау:
1. ГНСС навигациялық антенналарын
монтаждау үшін металл құрылымдарды
(мачталарды) дайындау.
2. ГНСС навигациялық антенналарын орнату
үшін алаңдарды дайындау.
3. ГНСС навигациялық антенналарының металл
конструкцияларының (мачталарының)
пилондарын құю.
4. ГНСС 2 навигациялық антенналарын
монтаждау үшін кабель арналарын дайындау.
5. ГНСС 3 навигациялық антенналарын
монтаждау.
6. Кабельді жүйелерді төсеу ГНС қосу.

3

"КГС "ҰК" АҚ (ҚР)және "ӨҮК" ақ "КГС "ҰК" АҚ (ҚР)және "ӨҮК" ақ (РФ)
(РФ) мамандарымен бірге ӨЖБС мамандарымен бірге ӨЖБС жабдығын
жабдығын монтаждау.
монтаждауға қатысу.
Тапсырыс берушіге жұмыстарды тапсыру.
Орындаушы Тапсырыс берушіге Орындалатын
жұмыстардың сәйкестігі мен сапасы туралы
декларацияны ұсынуы тиіс.

3.2 жұмыстың құрамы мен мазмұны мәселелері бойынша 8 (7172) 76-99-86 телефоны бойынша
хабарласуға болады.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к
тендерной документации
№ Тендера:

№ 4043143-1

Наименование Тендера: Подготовительные работы для размещения оборудования
№ лота:

№ 32144836-ЗЦПнеГЗ1

Наименование лота:

Услуги и работы различные прочие, не включенные в
другие группировки

�ехническая спецификация
на выполнение подготовительных работ
по размещению унифицированной станции сбора измерений в г.Кызылорда
1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Область применения
1.1.1 Настоящий документ определяет требования на выполнение подготовительных работ по
размещению унифицированной станции сбора измерений в г.Кызылорда.
1.1.2 Наименование работ: Подготовительные работы по размещению унифицированной
станции сбора измерений в г.Кызылорда.
1.1.3 Место оказания услуги: г.Кызылорда.
1.1.4 Заказчик: АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», 010000, г. НурСултан, р-н Есиль, пр-т Туран, здание 89.
1.1.5 Сроки выполнения работ:
Начало: с даты подписания Договора.
Окончание: срок окончания работ – 20 календарных дней с даты подписания Договора.
1.2 Виды работ
1.2.1 Основные виды работ:
а) Подготовка выделенного помещения под размещение оборудования УССИ, включая монтаж
вспомогательных систем;
б) Изготовление и монтаж металлических конструкций на крыше здания для
3-х антенн глобальных навигационных спутниковых систем (далее – ГНСС);
в) Монтаж оборудования УССИ совместно со специалистами АО «НК «ҚҒС» (РК) и АО «РКС»
(РФ).
1.3 Общая характеристика места размещения УССИ
1.3.1 Главный корпус РГП на ПХВ «Кызылординский государственный университет имени
Коркыт Ата» (далее – Объект) располагается по адресу: Республика Казахстан, г.Кызылорда,
ул.Айтеке би, д.29А.
1.3.2 РГП на ПХВ «Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата»
является подведомственной организацией в структуре Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
1.3.3 В главном корпусе РГП на ПХВ «Кызылординский государственный университет имени
Коркыт Ата» расположены административные и часть учебных помещений университета.

1.3.4 Территория Объекта находится под круглосуточной охраной.
1.3.5 На территории Объекта имеется точка доступа к сети АО «Казактелеком» и ТОО «Сатти
Телеком».
1.3.6 Для размещения двух 19 дюймовых телекоммуникационных шкафов с аппаратурой из
состава УССИ должно использоваться помещение №516 на пятом этаже Объекта, размером
5,6х2,7 м (~15,1кв.м).
1.3.7 В помещении №516 Объекта имеется один дверной проем размером 0,8х2,0 м (~1,6 кв.м)
и одно окно размерами 1,0х1,8 м (~1,8 кв.м).
1.3.8 Крыша Объекта, на которой будет произведен монтаж навигационных антенн из состава
УССИ, плоская с выступающими инженерными сооружениями. По периметру Объект
окантован парапетом. Кровля мягкая.
1.4 Общие требования
1.4.1 Потенциальный поставщик (Исполнитель) должен иметь государственную лицензию на
право выполнения строительно-монтажных работ III категории.
1.4.2 Потенциальный поставщик (Исполнитель) принимает на себя полную ответственность за
соответствие Потенциального поставщика требованиям настоящей технической спецификации
и достоверность предоставляемой информации подтверждается подписанием договора.
1.4.3 Исполнитель должен выполнить работы в объеме, обозначенном в настоящей
технической спецификации и предварительной сметной документации, размещенной по
ссылке: http://old.gharysh.kz/zakup/zakup-kgs/price-offers/.
1.4.4 Исполнитель должен выполнить работы по подготовке помещения №516 (со
вспомогательными системами и оборудованием) и пилонов на крыше главного корпуса РГП на
ПХВ «Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата» для последующего
монтажа и эксплуатации УССИ.
1.4.5 УССИ должна быть размещена в помещении Объекта с полностью или частично
подготовленной инфраструктурой (каналы связи, электропитание, системы охранной и
пожарной сигнализации, системы вентиляции, кондиционирования и т.д.). УССИ состоит из
оборудования, устанавливаемого вне помещения и в помещении.
1.4.6 Оборудование УССИ, устанавливаемое вне помещения, включает в свой состав три
навигационные ГНСС-антенны, метеодатчик и должно монтироваться на специально
оборудованных креплениях.
1.4.7 Оборудование УССИ, устанавливаемое в помещении, монтируется в двух свободно
стоящих стойках – телекоммуникационных шкафах с аппаратурой (0.8м х 0.6м х 2.0м).
1.4.8 По завершению работ, согласно Закону об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в РК (ЗРК от 16 июля 2001 года № 242), Исполнитель должен
предоставить Заказчику декларацию о соответствии и качеству выполняемых работ.
1.5 Нормативная база для проведения работ
При проведении работ Исполнитель должен руководствоваться, включая, но не ограничиваясь,
следующими нормами и правилами:
 СН РК 3.02-07-2014 и СП РК 3.02-107-2014 «Общественные здания и сооружения» (с
изменениями по состоянию на 27.11.2019 г.);
 ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок»;
 СП РК 1.01-104-2014 «Строительная терминология. Строительные конструкции.
Строительные материалы и изделия» (с изменениями от 06.11.2019 г.);
 СН РК 4.02-01-2011 и СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.09.2019 г.);
 СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила
проектирования» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.11.2019 г.);
 СН РК 2.02-02-2012 и СП РК 2.02-102-2014 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» (с
изменениями от 06.11.2019 г.);

 СН РК 3.02-36-2012 СП РК 3.02-136-2012 «Полы»;
 СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
 СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями от
01.08.2018 г.);
 СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в
строительстве» (с изменениями и дополнениями от 06.11.2019 г.);
 СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 01.10.2015 г.);
 СП РК 2.02-104-2014 «Оборудование зданий, помещений и сооружений системами
автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и
оповещения людей о пожаре»;
 СН РК 2.04-21-2004* издание 2006 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских
зданий»;
 СН РК 3.02-17-2011 «Структурированные кабельные сети. Нормы проектирования»;
 СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».
2 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ РАЗМЕЩЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
2.1 Размещение оборудования УССИ вне помещения
2.1.1 Требования по углам закрытия навигационных антенн УССИ
2.1.1.1 В местах размещения навигационных антенн УССИ должен обеспечиваться
беспрепятственный обзор во всех азимутальных направлениях для углов места более 5º-8º
относительно горизонта. При этом должны быть обеспечены наилучшие условия по
радиовидимости навигационных космических аппаратов (далее – НКА) ГНСС.
2.1.1.2 Навигационные антенны УССИ должны, размещаться на необходимом расстоянии
между собой, так чтобы избежать воздействия электромагнитных помех и обеспечить
минимальные углы закрытия.
2.1.2 Требования к прокладке кабелей
2.1.2.1 Все кабели (силовые и сигнальные) УССИ на территории Объекта должны быть
проложены с использованием кабеленесущих систем, соединяющих все составные части УССИ.
Кабеленесущие системы должны быть подобраны таким образом, чтобы выдерживать
приходящиеся на них нагрузки.
2.1.2.2 Прокладка силовых кабелей осуществляется отдельно от сигнальных.
2.1.2.3 Силовые кабели, кабели передачи данных (включая оптоволоконные), заземление
должны быть заведены в помещение, в котором будут располагаться телекоммуникационные
шкафы с аппаратурой из состава УССИ.
2.1.2.4 Кабеля УССИ должны быть проложены от мест установки навигационных антенн УССИ
и метеостанции до места размещения телекоммуникационных шкафов с аппаратурой из
состава УССИ в помещении №516, укладка которых должна осуществляться во вновь
сооружаемые кабельные каналы с обеспечением ГОСТ, строительных норм и ПУЭ, включая
меры по предотвращению скапливания влаги внутри кабельных каналов.
2.1.2.5 Линия электропитания должна быть проложена от распределительного щита Объекта
до места размещения телекоммуникационных шкафов с аппаратурой из состава УССИ с
выводом не менее двух розеток (25А) в помещении №516.
2.1.2.6 Линии связи должны быть проложены от точек доступа к сетям оператора услуг связи
(АО «Казактелеком» и ТОО «Сатти Телеком») до места размещения телекоммуникационных
шкафов с аппаратурой из состава УССИ в помещении №516.
2.1.2.7 Помещение должно быть оборудовано кабельными вводами для прокладки антенных и
сигнальных кабелей УССИ.
2.1.3 Требования по установке навигационных антенн УССИ
2.1.3.1 Навигационные антенны УССИ устанавливаются на специальные металлоконструкции
(модуль установочный), поставляемые совместно с УССИ, которые крепятся на возведенных

Исполнителем пилонах.
2.1.3.2 Навигационные антенны УССИ (3 единицы) должны размещаться на крыше здания
Объекта, при этом:
а) установка должна быть выполнена, по возможности, в самой высокой точке крыши, но на
наименьшей возможной высоте от поверхности;
б) установка трех навигационных антенн УССИ должна быть выполнена на вновь возведённых
пилонах, высотой от 0,5 до 1,5 м вблизи несущих конструкций здания (например, оптимальным
местом размещения является угол, сформированный двумя несущими стенами);
в) пилоны для установки навигационных антенн УССИ должны жестко крепиться к крыше
здания;
г) конструкция мачты и пилона для установки навигационных антенн должны согласовываться
с Заказчиком;
д) мачта (пилон у основания) навигационной антенны УССИ №1 должна иметь высоту не менее
0,5 м и должна быть возведена на надстройке крыши Объекта над несущей стеной;
е) мачты (пилоны у основания) навигационных антенн УССИ №2 и №3 должны иметь высоту не
менее 1 м и должны быть возведены на крыше Объекта над задней несущей стеной;
ж) длина кабельной трассы между каждой навигационной антенной УССИ и
телекоммуникационными шкафами с аппаратурой из состава УССИ, устанавливаемыми в
помещении должна быть не более 80 м (данное требование устанавливает максимальную длину
кабельной трассы с учетом всех изгибов, припусков, подъемов/спусков кабеля);
з) расстояния между навигационными антеннами УССИ должны быть порядка 40 м;
и) сезонные деформации крыши Объекта в местах установки навигационных антенн УССИ
вследствие воздействия любых внешних факторов (осадки, проведение работ, воздействие
ветровых нагрузок и т.д.) не должны превышать 0,5 мм.
2.1.4 Требования по установке метеодатчика (метеостанции) УССИ
2.1.4.1 Метеодатчик УССИ должен быть размещен вне помещения на крыше здания Объекта
на мачте навигационной антенны УССИ №1, при этом, должно учитываться, что в месте
размещения метеодатчика параметры окружающей среды должны быть такими же, как и на
всей окружающей территории (должны исключаться подогрев и перепады давления,
создаваемые потоками воздуха из вентиляционных каналов и т.д.).
2.1.4.2 Метеодатчик УССИ должен размещаться на специально оборудованном креплении.
2.1.4.3 Длина кабельной трассы между метеодатчиком и телекоммуникационными шкафами с
аппаратурой из состава УССИ, устанавливаемыми в помещении, должна быть не более 80 м.
2.2 Размещение оборудования УССИ в помещении
2.2.1 Общие требования к помещению для установки телекоммуникационных шкафов с
аппаратурой из состава УССИ
2.2.1.1 Оконный проем помещения для установки телекоммуникационных шкафов с
аппаратурой из состава УССИ должен быть закрыт светонепропускающим и
теплоизолирующим материалом.
2.2.1.2 Оконные проемы помещения должны подлежать охране с использованием охранной
сигнализации и/или иметь металлическую обрешетку.
2.2.1.3 В помещении Объекта должно быть предусмотрено независимое от здания защитное
заземление с установкой главной заземляющей шины.
2.2.1.4 В помещении должны быть демонтированы батарея и трубы центральной отопительной
системы Объекта.
2.2.1.5 В помещении должна быть установлена металлическая противопожарная дверь с
пределом огнестойкости не хуже EI45.
2.2.1.6 Ширина дверей в помещении, а также на пути транспортировки телекоммуникационных
шкафов УССИ, должна быть не менее 0,8 м. При наличии в помещении ступеней, перепадов
высоты на пути транспортировки оборудования, необходимо предусмотреть съемный пандус.
2.2.1.7 Должен обеспечиваться свободный доступ к установленным в помещении

телекоммуникационным шкафам спереди и сзади (в том числе возможность полного открытия
крышек и дверей стоек), при этом расстояние от передней и задней дверей стоек до
ближайшей стены или препятствия должно быть не менее 0.8 м согласно Рабочему проекту.
2.2.1.8 Деревянная конструкция пола в помещении Объекта должна быть демонтирована и
проведены работы по усилению напольного покрытия путем армирования и заливки бетонной
стяжки.
2.2.1.9 Все кабели в помещении должны быть проложены с использованием соответствующих
кабеленесущих систем. Силовые и сигнальные кабели должны прокладываться отдельно.
Расстояния между силовыми и сигнальными кабелями должно быть не менее 0,5 м.
Пересечения кабелей должны быть минимизированы и должны выполняться под углом 90º.
Соединения кабелей в кабеленесущих системах недопустимы и должны выполняться с
использованием соответствующих щитов, стоек и т.д. Недопустима совместная прокладка
кабелей УССИ и иного оборудования, расположенного в помещении.
2.2.1.10 Кабеленесущие системы должны быть доступны для визуального осмотра и должны
обеспечивать свободную протяжку требуемого количества кабелей вместе с оконечными
разъемами. Коэффициент заполнения кабеленесущих систем не должен превышать 50-60%.
2.2.1.11 В помещении Объекта не должно проходить никаких магистралей и ответвлений
инженерных систем, включая общую хозяйственную канализацию, холодное и горячее
водоснабжение, общую вентиляцию и кондиционирование, распределительную сеть
электропитания и освещения, и других систем, за исключением систем, непосредственно
обеспечивающих функционирование располагаемой в помещении УССИ.
2.2.1.12 В помещении Объекта должно быть предусмотрено аварийное освещение.
2.2.1.13 Освещенность помещения в проходе около стоек на уровне 1 метра от пола должна
быть не менее 50 люкс на этапе эксплуатации и не менее 200 люкс на этапах монтажа, пусконаладки и профилактики.
2.2.1.14 В помещении Объекта должны соблюдаться следующие климатические условия,
обеспечиваемые системой кондиционирования:
а) температура воздуха в помещении должна поддерживаться в диапазоне от плюс 18°С до
плюс 26°С;
б) относительная влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 20% (при температуре
воздуха 30°С); 80% (при температуре воздуха 25°С);
в) изменение температуры воздуха в помещении в течение одного часа не должны превышать
2°С.
2.2.1.15 Мощность системы обогрева (отопления) должна быть достаточна для поддержания
указанного температурного режима помещения без учета тепловыделения аппаратуры УССИ и
вспомогательных систем. Система обогрева (отопления) должна быть электрической.
2.2.1.16 Конструкция помещения Объекта должна предусматривать возможность естественной
вентиляции.
2.2.1.17 В помещении Объекта должна обеспечиваться возможность удаленного мониторинга
климатических параметров окружающей среды (с использованием протоколов HTTP, SNMP).
2.2.2 Требования к системе кондиционирования
2.2.2.1 Фактическая холодильная мощность системы кондиционирования воздуха должна
превышать суммарное тепловыделение всех телекоммуникационных шкафов с аппаратурой из
состава УССИ и систем, размещенных в помещении (с учетом тепловыделения здания).
2.2.2.2 Система кондиционирования должна выполняться со 100% резервированием. Время
остановки системы кондиционирования при выходе из строя не должно превышать 1-го часа.
2.2.2.3 Система кондиционирования должна, при необходимости, работать в режиме
вентиляции и отключаться по сигналу пожарной сигнализации.
2.2.2.4 Данные температуры, влажности, давления и иные необходимые параметры должны
передаваться в центр обработки данных посредством дополнительно установленного
оборудования, предоставляемого заказчиком, по выделенному каналу связи.

2.2.3 Требования к пожарной сигнализации и системе пожаротушения
2.2.3.1 Помещение Объекта должно оборудоваться автономной автоматической системой
обнаружения и тушения пожара (порошковое пожаротушение), независимой от системы
пожаротушения здания Объекта. Запуск системы пожаротушения должен производиться от
датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма, а также от ручных
извещателей, которые должны размещаться у выхода из помещения.
2.2.3.2 Система пожаротушения должна иметь табло оповещения о срабатывании,
размещаемые внутри и снаружи помещения. Система пожаротушения должна обеспечивать
подачу команд на отключение питания аппаратуры из состава УССИ и системы вентиляции
(при наличии).
2.2.3.3 В помещении должны быть установлены два типа извещателей: температурные и
дымовые.
2.2.3.4 Извещатели должны контролировать все пространство помещения, включая кабельные
трассы и пространство за подвесным потолком (при наличии).
2.2.3.5 Сигналы оповещения пожарной сигнализации должны выводиться в помещение
круглосуточной охраны.
2.2.3.6 Должна быть предусмотрена возможность проветривания помещения после
срабатывания системы пожаротушения.
2.2.4 Требования к электропитанию и заземлению
2.2.4.1 Электропитание аппаратуры из состава УССИ должно осуществляться однофазной
линией переменного тока 220 В 50 Гц, при этом, мощность потребления аппаратуры из состава
УССИ не превышает 4 кВт без учета энергопотребления иных вспомогательных подсистем
(кондиционирование, освещение, отопление и т.д.).
2.2.4.2 Параметры линий электропитания должны определяться исходя из суммарной
потребляемой мощности аппаратуры из состава УССИ и вспомогательных подсистем.
2.2.4.3 Помещение Объекта должно быть обеспечено отдельной независимой линией
электропитания.
2.2.4.4 Помещение должно быть оборудовано стабилизатором напряжения, автоматом
защитного отключения, прибором контроля учета потребленной электроэнергии и
электрическим щитком с автоматами защитного отключения электропитания.
2.2.4.5 Защитное заземление помещения должно выполняться отдельно от защитного
заземления здания Объекта. Присоединение защитного заземления помещения к защитному
заземлению здания производится непосредственно у защитных электродов, расположенных в
грунте, либо к индивидуальному контуру заземления, выполненному с соблюдением Правил
устройства электроустановок (Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта
2015 года № 230. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля
2015 года № 10851).
2.2.4.6 Все металлические части и конструкции помещения должны быть заземлены.
2.2.4.7 Каждый телекоммуникационный шкаф с аппаратурой из состава УССИ должен быть
заземлен отдельным проводником.
2.2.4.8 Исполнитель монтажных работ, при необходимости, по требованию Заказчика,
предоставляет документы, подтверждающие, что электропитание и заземление помещения
выполнено в соответствии с действующими требованиями правил устройства
электроустановок.
2.2.5 Требования к каналам передачи данных
2.2.5.1 Помещение объекта должно быть оборудовано двумя независимыми каналами передачи
данных, обеспечивающими связь с центром обработки данных. В качестве каналов передачи
данных должны использоваться наземные проводные линии связи.
2.2.5.2 Основной канал связи с аппаратурой из состава УССИ реализуется по технологии VPN
со следующими основными параметрами:
а) пропускная способность исходящего канала – не хуже 256 кбит/с (с возможностью

увеличения пропускной способности в дальнейшем);
б) пропускная способность входящего канала - не хуже 256 кбит/с (с возможностью увеличения
пропускной способности в дальнейшем);
в) трафик реального времени;
г) максимальное время задержки до ближайшей точки присутствия ПАО «Ростелеком» – не
более 50 мс (для проводных каналов связи);
д) процент потерь IP-пакетов (% ofpacketloss) - не более 0,25 % за месяц (для проводных
каналов связи);
е) доступность канала должна быть не менее 99,7%. Контрольный промежуток времени для
оценки доступности канала – календарный месяц.
2.2.5.3 Дублирующий канал связи с аппаратурой из состава УССИ реализуется посредством
интернета со следующими основными параметрами:
а) пропускная способность исходящего канала – не хуже 512 кбит/с (с возможностью
увеличения пропускной способности в дальнейшем);
б) пропускная способность входящего канала – не хуже 512 кбит/с (с возможностью
увеличения пропускной способности в дальнейшем);
в) трафик реального времени.
2.2.6 Требования по безопасности и сохранности УССИ
2.2.6.1 Территория помещения должна находиться под круглосуточным видеонаблюдением.
Контролю должны подлежать все входы и выходы, объем помещения охватывая
телекоммуникационные шкафы УССИ, а также оконные проемы.
2.2.6.2 Охранная сигнализация и видеонаблюдение помещения Объекта должны быть
выполнены отдельно от существующих систем безопасности Объекта. Сигналы оповещения и
видеонаблюдения помещения должны выводиться в помещение круглосуточной охраны
Объекта. Охранная сигнализация и система видеонаблюдения помещения должны иметь
собственный источник резервированного питания.
3 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
3.1 Состав и содержание работ на выполнение подготовительных работ по размещению
унифицированной станции сбора измерений в г.Кызылорда приведены в таблице 3.1
№

Наименование работ

Краткое содержание работ

1

Подготовка выделенного
помещения под размещение
оборудования УССИ, включая
монтаж вспомогательных
систем

Выполнение работ для Оборудования, устанавливаемого
в помещении Объекта в составе, включая, но, не
ограничиваясь:
1. Ремонт помещения, установка огнестойкой двери,
обрешетка оконного проема, подготовка кабельных
вводов и прочие работы.
2. Обеспечение отдельной линии электропитания с
установкой автомата защитного отключения
электропитания и прибора учета потребленной
электроэнергии вывод не менее 2 розеток (25А).
3. Укладка кабелей внутри помещений в стандартный
кабельный канал.
4. Оборудование помещения системами автоматического
обнаружения и тушения пожара (порошкового типа).
5. Оборудование помещения системой
кондиционирования и системой удаленного мониторинга
параметров температурно-влажностного режима.
6. Оборудование помещения аварийным освещением,
охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения.

№
2

3

Наименование работ

Краткое содержание работ

Изготовление и монтаж
металлических конструкций
на крыше здания

Выполнение работ для Оборудования, устанавливаемого
вне помещения Объекта в составе, включая, но, не
ограничиваясь:
1. Изготовление металлических конструкций (мачт) для
монтажа навигационных антенн ГНСС.
2. Подготовка площадок для установки навигационных
антенн ГНСС.
3. Заливка пилонов металлических конструкций (мачт)
навигационных антенн ГНСС.
4. Подготовка кабельных каналов для монтажа
навигационных антенн ГНСС.
5. Монтаж 3-х навигационных антенн ГНСС и
метеодатчика.
6. Укладка кабельных систем и подключение ГНСС.

Монтаж оборудования УССИ
совместно со специалистами
АО «НК «КГС» (РК) и АО
«РКС» (РФ).

Участие в монтаже оборудования УССИ совместно со
специалистами АО «НК «КГС» (РК) и АО «РКС» (РФ).

Сдача работ Заказчику. Исполнитель
должен предоставить Заказчику
декларацию о соответствии и качеству
выполняемых работ.

3.2 По вопросам состава и содержания работ обращаться по тел 8 (7172) 76-99-86

