Dom Starejših Občanov Preddvor
Potoče 2
4205 Preddvor

PRILOGA I.

Tehnične zahteve in podrobnejša specifikacija za
sklop I. – medicinski pripomočki
1. Invalidski voziček na ročni pogon,
− zložljiv, s čvrsto jekleno izvedbo, podnožniki nastavljivi po višini, dvižne ( prekucne)
stranice,enostavno prilagajanje položaja naslonov za roke (izvedba kot kratke ali dolge
stranice), vključena možnost vpetja zadnjega kolesa v položaj zamika (amputy
izvedba), polne gume spredaj in zadaj, hitro snemljiva kolesa, oblazinjen sedež in
hrbet iz umetnega materiala, enostavna odstranitev bandaž, enostavno čiščenje, širine
sedeža: 38, 41, 44, 47, 50 cm, stopenjsko nastavljiva višina sedeža: 47 do51 cm,
globina sedeža: 43cm, višina hrbtnega naslona: 43 cm, teža 19,5 kg, nosilnost do 125
kg.
2. Aktivni blazini proti preležaninam,
− Antidekubitusna blazina – samostojno ležišče (ne le nadvložek), namenjena za
preprečevanje in zdravljenje preležanin druge do tretje stopnje.
− Blazina je dinamični sistem, ki za delovanje ne potrebuje električnega napajanja.
− Blazina ima 4 zračne komore.
− Sistem blazine deluje na principu samouravnavanja pritiska v zračnih komorah na
osnovi principa sile teže pacienta in regulacijskih ventilov, ki prepuščajo zrak v in iz
blazine ter omogočajo premikanje zraka med zračnimi komorami in tako uravnavajo
pritisk v blazini. Zaradi regulacijskih ventilov ročno nastavljanje in uravnavanje trdote
blazine ni potrebno, s čimer se preprečijo človeške napake.
− Prevleka je iz zračnega in vodoodpornega materiala in pomaga ohranjati naravne
funkcije kože.
− Podkolenski del blazine je oblikovan v klančino, ki se počasi spušča v smeri pet, kar
omogoča prerazporeditev pritiska iz pet na meča in stegna.
− Pena na obrobnem delu blazine je trša, kar onemogoča zdrs bolnika iz blazine (efekt
okvirja)
− dimenzije: 203 x 89 x 18 cm, teža: 13,6 kg
3. Defibrilator,
Manualni in polavtomatski bifazni defibrilator z eskalacijo do 360J. Možnosti delovanja:
− kot polavtomatski – AED defibrilator
− kot polavtomatski defibrilator z eno ekg krivuljo

− kot manualni ekg monitor
− Ekg odvod, uporaba tripolnega ekg kabla za monitoriranje, monitorski ekg preko
samolepilnih elektrod za monitoring in defibrilacijo.
− Možnost monitoriranja in defibriliranja med transportom v manualnem načinu ob
uporabi ekg kabla.

a) ekran:
− Večji LCD ekran (120 x 89 mm) za spremljanje 4 ali več sekund EKG krivulje
b) data transfer
− Prenos podatkov v PC preko IR porta
c) baterija
− Smart baterija Li/MnO2 6,2 Amp-hours ( 5 let brez polnjenja, 440 defibrilacij z
200J ali 1030 minut monitoriranja ) z indikatorjem polnosti
− Polnjenje na 200J v manj kot 7 sekundah
d) nastavitve
− Možnost prilagoditve časovnih sekvenc za TPO na 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec in
možnost prilagoditve protokola na nove ERC smernice.
− Motion Detection funkcija za blokado analize v AED načinu delovanja ob
zunanjih motnjah
e)
−
−
−
−
−
−
−

območje delovanja in standardi
Operativno temperaturno območje delovanja 0-50 st. C
Omejeno časovno delovanje ( 1 ura) od -20 do +60 st. C
Atm.pritisk 575hPa do 1060hPa
Relat.vlažnost 5-95%
Odpornost na prah in vodoodpornost: IP 55
Drop test: padec na katerokoli površino z višine 1 m
Vibracije: MIL-STD-810F, Method 514.5, Cat.20; Ground v3.15G-rms, 1 hour per
axis

4. Aspirator,
Aspirator električni, z možnostjo pritrditve na voziček, z ročajem za prenos, s sukcijo
26l/min, vacum 0 do -80 kPa, frekvenca 50Hz, dimenzije 340x190x220, težek 3,8kg, s
hidrofobičnim filtrom ki preprečuje vnos tekočin v aparat, prostor za namestitev 2x 2l
PVC kozarcev z vrečko za 1x uporabo
Dodatna oprema:
− 2x 2l PVC kozarec
− 2x 2l vrečka s pokrovom za 1x uporabo
− voziček s stransko šino za pritrditev žičnih košar
− silikonska cev 6x12mm, dolžine 1m
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PRILOGA II.

Tehnične zahteve in podrobnejša specifikacija za

sklop II. - Stroji
1. Čistilni avtomatski stroj
− za mokro čiščenje vodoodpornih talnih oblog v notranjosti;
− ima krožno krtačo spredaj in talno šobo za sesanje zadaj;
− moč motorja krtače 750W/24V, moč sesalne turbine je 400W, vodni steber 1300
mm, pritisk krtače ca. 54kg, rezervoar za čisto vodo znaša ca. 32l, za umazano ca.
38l, delovna širina najmanj 40 cm, obrati krtače ca. 135 obratov/min,
− GEL akumulator za čistilne stroje 12 V 70 Ah, ki ustreza zgornji postavki. Ima
700 ciklov polnjenja. Potrebno je 2 kos.
− Polnilec avtomatski za Gel akumulatorje
− Pogonska plošča za čistilni stroj: 180 obratov/min
2. Globinski sesalec
− Po zahtevah v razpredelnici
3. Kosilnica
− Kot na primer: http://www.hondaas.com/power_equipment_content.php?zeleni=1&id_kat=1&m=74
− širina košnje najmanj 50 cm
− nastavljiva višina košnje od najmanj 19 mm
− prostornina vreče najmanj 88 l
− vgrajen mulčer
− moč motorja: 4 taktni najmanj 4,8 kW/6,5 KM
4. Posipalnik
− Kot na primer: http://www.cemogroup.com/fileadmin/Redakteure/PDF/05_Winterdienst/05_Zimska_sluzba_SLO_
08-09/Vozicek_za_posipavanje_s_kovinsko_posodo.pdf
− Za srednje velike površine
− Širina posipa od 1 m do vsaj 4 m
− Število stopenj: 3
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PRILOGA III.

Tehnične zahteve in podrobnejša specifikacija za

sklop III. - Kuhinjski pripomočki
1. Mikrovalovna pečica:
− Kot na primer:(http://www.nakupovanje.net/bosch-hmt75g450-mikrovalovna-pecica-pr1145119)
− Za pogrevanje jedi,
− za odmrzovanje jedi,
− moč: najmanj 800W,
− prostornina 19l ali več,
− z vrtljivim krožnikom premera 24,5 centimetrov,
− regulacija moči in časa delovanja.
2.
−
−
−

Zamrzovalna skrinja ali omara:
Kot na primer:( http://www.lth.si/index.php?page=detail&id=194 )
po načelih HACCP sistema,
Prostornine-150 litrov.

3. Prosojne posode iz polikarbonata:
− Kot na primer:
(http://www.paderno.it//html/scheda_prodotto.php?bbc=B&goto_prod=14571&l_pos=0&cod
e=14571&cat=006&line=034&PHPSESSIONID=62f5d99402c33e8733d4d394b0a2aa67),
− 10 kosov - 2/1- 650mm X 530mm- s pokrovom in odcejalnim delom (pladnom),
− 5 kosov - 1/2- 325mm X 256mm- s pokrovom in odcejalnim delom (pladnom),
− 5 kosov -1/3- 325mm X 180mm- s pokrovom in odcejalnim delom (pladnom) ,
− 5 kosov - 1/4- 265mm X 140mm - s pokrovom in odcejalnim delom (pladnom).
4.
−
−
−
−
−

Profesionalni kuhinjski noži z izlivom:
dolžina rezila 25cm - 2 kosa,
dolžina rezila 28cm- 2kosa,
dolžina rezila 21cm – 4kosi.
vsi našteti noži z izlivom,
kot primer na sliki 1.

Slika1: primer nožev za poz.5

5.
−
−
−

Prijemalke:
20 kosov,
inox –nerjaveče,
kot primer na spodnji sliki.

Slika 2: primer prijemalke za poz.6

6.
−
−
−
−

Palični mešalnik:
Kot na primer:(http://www.fimarspa.it/R08/img_news/Fimar-MixerMX-FX.pdf),
moč najmanj 400W,
vrtljaji: 500-11000 o/min,
os z noži 40cm dolžine.

V hiperpovezavah so primeri tehničnih zahtev.
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Tehnične zahteve in podrobnejša specifikacija za

sklop IV. – pisarniški pripomočki
7. Kopirni stroj - večnamenski:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

hitrost: 20 kopij/minuto A4
ločljivost 600 dpi
pomnilnik najmanj 16 MB
kopije in originali: A5, A4, A3
kasete: 2 x 250 listov, ročni podajalec 100 listov
povečave/pomanjšave – zoom 25-400 %
dupleks – dvostransko kopiranje
RADF – podajalec in obračalec originalov
sortiranje gradiva

a) Mrežni printer:
- hitrost: do 20 strani/minuta
- ločljivost 1800 x 600 dpi
- pomnilnik 384 MB
b) Optični čitalnik
- hitrost: do 40 strani /minuta
- ločljivost 600 dpi
- e-kurir-scan-to-scan
- št. naslovov: do 100 ob enkratnem pošiljanju
- št. map: do največ 50 map
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