Příloha č. 2 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Název veřejné
zakázky

„DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO ZZS KHK – ČÁST 3)
– 1 ks malého transportního ventilátoru pro vozidlo RV"

Zadavatel

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká
1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČO: 481 45 122

Druh řízení

Zjednodušené podlimitní řízení – veřejná zakázka na dodávky

Předmět plnění: Malý transportní ventilátor pro vozidlo RV
Počet přístrojů: 1
Požadovaná technická specifikace:
1. Malý transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro
řízenou a asistovanou ventilaci
2. Hmotnost přístroje maximálně 1,5 kg
3. Malé rozměry umožňující umístění ventilátoru s potřebným příslušenstvím (např. ventilačního
okruhu) včetně tlakové nádoby na kyslík o objemu 2 L do přepravních brašen používaných na
ZZS KHK (tzv. oxybagů) s nejmenším rozměrem 23 cm (průměr brašny)
4. Minimálně dva ventilační režimy odpovídající IPPV a jednoduché synchronizované ventilaci
(SIMV)
5. Možnost nastavení dechové frekvence v rozmezí 5 až 40 dechů za minutu
6. Poměr inspirační a expirační fáze dechového cyklu v rozmezí 1:1,5 až 1:2
7. Závislost provozu přístroje včetně alarmů pouze na zdroji stlačeného kyslíku a integrovaném
zdroji elektrické energie ve formě bezúdržbové baterie bez nutnosti dobíjení, jejíž životnost
požadována minimálně 2 roky (není přípustná závislost provozu ventilátoru na externím zdroji
elektrické energie, ani na zdroji stlačeného vzduchu)
8. Možnost nastavení inspirační koncentrace kyslíku minimálně na dvě hodnoty zahrnující 100 %
kyslíku a 40 až 60 % kyslíku ve vdechované směsi
9. Kompletní příslušenství nezbytné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití
pro dospělé, tlaková hadice pro připojení přístroje ke zdroji O2 v délce alespoň 50 cm,
obličejová maska pro dospělé vel. č. 5, testovací sada apod.
10. Alarmy (optické anebo zvukové) signalizující nízký přívodní tlak kyslíku, rozpojení okruhu
ventilátoru a vysoký tlak v dýchacích cestách
11. Provozní teplota ventilátoru v rozmezí minimálně –15 až +50 stupňů Celsia
12. Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání
13. Možnost snadné údržby a čištění přístroje
14. Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice
15. Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce
Nabídnutý přístroj musí být kompletní a funkční včetně požadovaného příslušenství. Pokud je v
zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován
minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií
srovnatelných nebo lepších parametrů. Nesplnění požadovaných technických parametrů je důvodem
k vyřazení nabídky.
Funkční vzorek:
V průběhu posuzování a hodnocení nabídek může vznést hodnotící komise požadavek na případné
bezplatné zapůjčení jednoho kusu přístroje pro zkušební provoz a ověření, zda splňuje požadované
parametry. Dodavatel musí zajistit splnění tohoto požadavku ve lhůtě do 14 dnů od vyzvání
zadavatelem. Maximální délka zapůjčení přístroje pro zkušební provoz bude 21 dnů ode dne výpůjčky.
Zapůjčením přístroje nevzniká dodavateli nárok na uzavření kupní smlouvy.
Záruční podmínky: minimálně 24 měsíců

Doba dodání: 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

