
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. BGSA/2018/03 nolikumam

Iepirkuma priekšmeta 12.daļa - Pacientu funkcionālās gultas un skapīši (88 gab./komplekts)

Nr.p.k. Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz informatīvo 
materiālu (norādot konkrētu 
lpp., kurā var gūt pārliecību 
par piedāvājuma atbilstību 

izvirzītajām prasībām)

1.          Mehāniski regulējama pacienta gulta ar aprīkojumu – 88 gab.

1.1.   Fiksēta augstuma gulta ar regulējamu pacienta platformu

1.2.   
Pacienta platformas regulācija ar kājgalī izvietotiem rokturiem vai alternatīvu 
risinājumu

1.3.   Četru sekciju pacienta virsma

1.4.   Pacienta virsmas izmērs ne mazāks kā 200 x 90 cm (garums x platums)

1.5.   Gultas kopējais garums ne vairāk kā 220 cm

1.6.   Gultas kopējais platums ne vairāk kā 100 cm

1.7.   Galvgalis paceļams vismaz 70° leņķī

1.8.   Kājgalis paceļams vismaz 34° leņķī

1.9.   
Ievelkama muguras sekcija par 10 cm ± 2 cm un augšstilbu sekcija par 6 cm ± 2 
cm, to pacelšanas brīdī, kas samazina izgulējumu rašanos

1.10.       
     

Pacienta platformas augstums no grīdas 55 cm ±2 cm

1.11.       
     

Plastikāta galvgalis un kājgalis ar krāsu dekoru

1.12.       
     

Gultas gali ar fiksācijas mehānismu pie karkasa

1.13.       
     

4 riteņi ar diametru ne mazāku kā 125 mm, individuāli bloķējami

1.14.       
     

Iestrādāti 2 turētāji gultas priekšpusē celšanās stienim vai infūzijas statīvam

1.15.       
     

Gultas sānu malās piestiprināti 4 plastikāta pakaramie aksesuāriem
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1.16.       
     

Gultas stūros piestiprināti 4 stūru aizsarg riņķi

1.17.       
     

Gultas karkass pārklāts ar pulverkrāsojumu gaišā tonī

1.18.       
     

Gultas celtspēja ne mazāka kā 200 kg

1.19.       
     

Gultas svars ne vairāk kā 80 kg

1.20.       
     

Gulta atbilst direktīvai 93/42/EEC

1.21.       
     

I pakāpes pret izgulējumu matracis ar mitrumu necaurlaidošu pārvalku.

1.22.       
     

Pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu

1.23.       
     

Matrača pārvalks atverams un aizverams ar ūdensnecaurlaidīgu rāvēj slēdzi

1.24.       
     

Izmērs matracim atbilstoši gultas platformas izmēram, matrača augstums 14 cm ± 
1 cm

2.         Pacienta galdiņš pie gultas – 88 gab.

2.1.   Galdiņa izmēri 50 x 40 cm ± 3 cm (platums x dziļums)

2.2.   Galdiņa augstums 85 cm ± 3 cm

2.3.   Galdiņš aprīkots ar riteņiem, vismaz 2 riteņi ar bremzi

2.4.   Galdiņš aprīkots ar atvilktni, atvērta veida nišu un nodalījumu ar durvīm

Paraksts: 
____________________________________________
(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 


