
VŠĮ  KAIŠIADORIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  (projektas)
B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis – 1 vnt., ratų formulė 4x2

Greitosios  medicinos  pagalbos automobilio  tipas  pagal  LST EN 1789:2007+A1:2010 yra  B,  kuris  yra
skirtas pacientams pervežti  ir  atlikti  jų pirminę priežiūrą bei  juos stebėti.  Šios techninės specifikacijos
sudarytos pagal: LST EN 1789:2007+A1:2010 standarto nuostatas; norimą rezultatą – nurodant pirkimo
objekto funkcinius reikalavimus. 

Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės
sąlygos:

Gamintojo techninės charakteristikos:
(įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės)

Automobilio markė.
Bazinio automobilio gamintojas.
Greitosios medicinos pagalbos automobilio perdirbėjas.
Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas.

Automobilio pagaminimo metai 2015 

Mažiausiai dviejų metų bazinio automobilio gamintojo 
garantija be ridos apribojimų
Automobilio pristatymas  ne vėliau kaip per 120 dienų 
po perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.
Siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio 
techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta 
konkursui:
Turi būti pateikiami siūlomo greitosios medicinos 
pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje 
reikalaujamais matmenimis. Taip pat paciento skyriaus 
siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio 
brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais 
matmenimis, įrangos išdėstymu, sėdynėmis, neštuvais, 
neštuvų pagrindu. Brėžiniuose turi būti pateiktas 
reikalaujamų paciento skyriaus baldų, deguonies 
balionų išdėstymas.

Greitosios  medicinos  pagalbos  automobilio
charakteristikos:
Kėbulas:

1. Kėbulo spalva balta.
2. Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys

abejose pusėse.
3. Durys  paciento  skyriaus  dešinėje  pusėje  su

atidaromu langu.
4. Dešinėje pusėje nerūdijančio plieno laiptelis -

pakopa,  ne  mažiau  1500  mm  ilgio,
palengvinantis įlipimą per priekines vairuotojo
kabinos  ir  paciento  skyriaus  duris.  Laiptelio
priekis ir galas turi  būti  suapvalinti,  be stačių
kampų.

5. Galinės dvivėrės durys su langais.
6. Galinės  dvivėrės  durys,  atsidarančios  ne

mažiau kaip 180 laipsniu kampu.
7. Vairuotojo  sėdynė:  turi  reguliuotis  sėdynės

nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis ir
aukštis. 

8. Šalia  vairuotojo  viena  sėdima  vieta  keleiviui



arba  medikui  (paramedikui).  Turi  reguliuotis
sėdynės  nugarėlės  kampas  ir  pačios  sėdynės
išilginis poslinkis. 

9.Šoniniai  geltonos  spalvos  gabaritiniai
automobilio kontūro šviestuvai, ne mažiau kaip
po du iš kiekvienos automobilio pusės.

10. Galiniai,  LED – puslaidininkių šviesos diodų,
„raudona  –  balta“  gabaritiniai  automobilio
kontūro šviestuvai.

11. Dienos žibintai: LED – puslaidininkių šviesos
diodų žibintai, įrengti pagal šias sąlygas:

  11.1. turi įsijungti ir veikti  automatiškai, kai variklio 
paleidimo ir  (arba) išjungimo įtaisas yra padėtyje, 
kurioje variklis gali veikti. 
 11.2. turi išsijungti automatiškai, kai priekiniai rūko 
žibintai arba  gabaritiniai, priekiniai artimųjų, tolimųjų 
šviesų žibintai įjungti, išskyrus  atvejus, kai priekiniai 
artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai naudojami  
nepertraukiamam šviečiamajam įspėjimui trumpais 
intervalais. 
 11.3. dienos žibintų skaičius – 2, turi būti patikimai 
pritvirtinti. 
 11.4. dienos žibintų įrengimas: aukštis nuo žemės ne 
mažiau kaip 250 mm, bet ne daugiau kaip 1500 mm.

12. Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos.
Masė:

13. Bendra automobilio masė – iki 3500 kg.
14. Mažiausia  masės  atsarga  medicinos  įrangai

pagal  EN 1789:2007+A1:2010  9-19  lentelėse
išvardytoms  higieninėms,  medicinos  ir
techninėms priemonėms turi būti tokia: B tipo
225 kg.

Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:
15. Automobilio  ilgis  su  galiniu  laipteliu  –  ne

daugiau kaip 6000 mm.
16. Automobilio  plotis  (neįskaitant  išorės

veidrodėlių,  bet  su  šoniniu  laipteliu)  –  ne
daugiau kaip 2200 mm.

17. Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su
švyturėliais – ne daugiau kaip 2800 mm.

18. Pilnai  pakrauto  automobilio  priekinių  ratų
prošvaistė  (klirensas)  –  ne  mažiau  kaip  170
mm.

19. Pilnai  pakrauto  automobilio  galinių  ratų
prošvaistė  (klirensas)  –  ne  mažiau  kaip  170
mm.

20. Apsisukimo spindulys  nuo borto iki  borto  ne
daugiau kaip 14,00 m.

Paciento skyriaus vidiniai matmenys:
21. Paciento  skyriaus  ilgis  (vieno metro  aukštyje

nuo paciento skyriaus grindų) iki pertvaros – ne
mažiau kaip 2750 mm.

22. Paciento skyriaus plotis – ne mažiau kaip 1600
mm.

23. Paciento  skyriaus  aukštis  –  ne  mažiau  kaip
1800 mm.



24. Atstumas  tarp  galinių  ratų  arkų  –  ne  mažiau
kaip 1200 mm.

25. Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne
mažesnis kaip 1400 mm.

26. Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne
mažesnis kaip 1600 mm.

27. Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris
– ne mažesnis kaip 1000 mm.

28. Dešinės  pusės  durų  angos  aukštis  atidarius
duris – ne mažesnis kaip 1600 mm.

Variklis ir eksploatacinės savybės:
29. Dyzelinis.
30. Gamyklinė galia – ne mažiau kaip 140 AG.
31. Išmetamųjų dujų standarto atitiktis ne mažiau

kaip Euro 5.
32. Degalų bako talpa ne mažesnė kaip 75 litrų.

Transmisija ir pakaba:
33. Mechaninė  pavarų  dėžė,  ne  mažiau  kaip  6+1

pavarų.
34. Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau kaip

R16.
35. Ratų formulė 4x2. 
36. Galinė  komfortinė  pakaba:  pilnai  pneumatinė

arba  susidedanti  iš  ne  mažiau  kaip  iš  dviejų
standumo  elementų  (pvz.  dviejų  lingių,
dirbančių prie skirtingos apkrovos).

Saugumas:
37. Stabdžių antiblokavimo sistema su elektroniniu

stabdymo  jėgos  paskirstymu  ir  stabdžių
asistentu.

38. Stabilumo  sistema  ir  ratų  antipraslydimo
sistema.

39. Priekiniai  ratų  stabdžiai  diskiniai,
ventiliuojami.

40. Galiniai ratų stabdžiai diskiniai.
41. Vairuotojo oro saugos pagalvė.
42. Priešrūkiniai žibintai.
43. Apsaugos sistema – autosignalizacija.
44. Parkavimosi davikliai gale.
45. Oro kondicionierius.
46. Keleivio oro saugos pagalvė

Įranga
47. Papildoma  pilno  iškrovimo  baterija  12  V  ne

mažiau kaip 100 Ah, pajungta prie automobilio
elektros sistemos.

48. Serviso intervalų indikacijos sistema.
49. Generatorius ne mažiau kaip 180 A.
50. Tepalų keitimo periodiškumas ne dažniau kaip

20000 km.
51. Vairo stiprintuvas.
52. Gamyklinis  visų  durų  centrinis  užraktas,

valdomas nuotoliniu būdu.
53. Gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius.
54. Audio paruošimas (mažiausiai du garsiakalbiai

priekyje, magnetolos antena).



55. Radijas.
56. Elektra  valdomi  šoniniai  langai  vairuotojo

kabinoje.
57. Elektra  valdomi  ir  šildomi  išoriniai  galinio

vaizdo veidrodėliai.
58. Lentynėlė  daiktams  vairuotojo  kabinoje  virš

priekinio stiklo.
59. Tachometras.
60. Priekinių žibintų šviesų lygio reguliavimas.
61. Apšvietimo lemputė vairuotojui.
62. Puslaidininkių  šviesos  diodų  (toliau  tekste  -

LED) -  LED apšvietimo lemputė  su 400 mm
lanksčia  jungtimi,  montuojama
mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo.

63. Keltuvas ratui pakeisti.
64. Įrankių rinkinys ratui pakeisti.
65. Normalaus dydžio atsarginis ratas.
66. Įlipimo laiptelis gale. Laiptelio gylis ne mažiau

150 mm.  Kojos  pėdos pastatymo  aukštis  nuo
žemės paviršiaus ne aukščiau kaip 500 mm.

67. Purvasaugiai priekyje ir gale.
68. Variklio tepalo pašildymas nuo 220V įtampos.
69. Borto  kompiuteris,  rodantis  momentines  ir

bendras  kuro  sąnaudas,  vidutinį  greitį,  kuro
likutį  bake,  galimą  nuvažiuoti  atstumą  su
esamu  bake  kuro  kiekiu,  dienos  nuvažiuotą
atstumą.

70. Serviso  apskaitos  sistema,  nurodanti  kiek
kilometrų  liko  nuvažiuoti  iki  numatomo
techninio aptarnavimo.

71. Vairuotojo  skyriuje,  priešais  keleivio  sėdynę
pritvirtintas  elektrinis,  skirtas  transporto
priemonėms,  220V  įtampos  šildytuvas,  ne
mažiau kaip 1.3 kW su nustatytos temperatūros
palaikymu.

72. Pateiktos  telekomunikacinės  įrangos
sumontavimas.

MEDICININIO  SKYRIAUS  ĮRANGOS
REIKALAVIMAI.
Medicininio skyriaus įranga turi  atitikti  standarto
LST EN 1789 punkto 4.5.9 reikalavimus. Kartu su
automobiliais  pateikiami  10  g  pagreičio  bandymo
protokolai.
1.  Medicininio  skyriaus  apšildymas  ir
kondicionavimas:
1.1.  Oro  kondicionierius  ir  šildytuvas  nuo  variklio
aušinimo skysčio.
1.2.  Elektrinis,  skirtas  transporto  priemonėms,  220V
įtampos  šildytuvas,  ne  mažiau  kaip  2.0  kW  su
nustatytos temperatūros palaikymu.
1.3.  Ištraukiamoji  ventiliacija,  ne  mažiau  kaip  200
m3/h.
1.4.  Autonominis  dyzelinis  šildytuvas  su  valdymo
pultu,  išpučiantis  karštą  orą  į  paciento  ir  vairuotojo
skyrių, šildymo galia ne mažiau kaip 4.0 kW. Išpūtimo
srautas turi būti reguliuojamas į vairuotojo ir paciento
skyrius individualiai pagal poreikį.



2. Elektrinė instaliacija:
2.1. 12 V instaliacija medicininėms reikmėms.
2.2. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai.
2.3. 220  V  instaliacija.  Viduje  –  ne  mažiau  kaip
keturios 220V rozetės. Išorinė 220V pajungimo rozetė,
ne  mažiau  20  A,   su  starterio  blokavimu  įjungus
degimą. Ne mažiau kaip 20 m 220V išorinio pajungimo
kabelis.
2.4.  Švino  akumuliatoriaus  pakrovėjas  nuo  220V  ne
mažiau 10A.
2.5 Papildomo akumuliatoriaus atskiras pakrovėjas nuo
220V ne mažiau 20A.
2.5.  Sinusinės  įtampos  keitiklis  iš  12V  į  220V  ne
mažiau kaip 600 W nominalios galios.
2.6  Profesionalus  integruotas  skaitmeninis  LED  arba
LCD laikrodis su dideliu displėjumi, lengvai įskaitomas
iš  2  metrų.  Darbinė  temperatūra  -20  iki  +60  °C.
Reguliuojamo  apšvietimo  stiprumo  nuolatinis
displėjaus  apšvietimas,  kontroliuojamas  nuo
automobilio  prietaiso  skydelio  apšvietimo  stiprumo.
Vienu  metu  rodomos  valandos,  minutės,  sekundės,
metai,  mėnuo,  diena  ir  savaitės  diena.  24h  valandų
formatas.  Atitinka  automobilių  direktyvas,  testuotas
automobiliuose, atitinka CE direktyvą.
Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
Pateikti brošiūrą, aprašymą.
2.7  LED arba  LCD skaitmeniniai  vidinės  ir  išorinės
temperatūros matuokliai. Matuojama temperatūra nuo 
-30 iki +90 °C. Matavimo skalės tikslumas 0.1 °C.
Atitinka  automobilių  direktyvas,  testuoti
automobiliuose, atitinka CE direktyvą.
Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
Pateikti brošiūrą, aprašymą.
2.8  LED  arba  LCD  skaitmeniniai  starterinio  ir
medicinos  skyriaus  akumuliatorių  voltmetrai.
Matuojama nuolatinė įtampa 9-30V. Matavimo skalės
tikslumas 0.1 V. Naudojama srovė ne daugiau 2.0 mA.
Atitinka  automobilių  direktyvas,  testuoti
automobiliuose, atitinka CE direktyvą.
Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
Pateikti brošiūrą, aprašymą.
2.9  LED arba  LCD skaitmeninis  medicinos  skyriaus
akumuliatoriaus  ampermetras.  Nominali  nuolatinė
srovė  100A,  trumpalaikė  iki  200A. Matavimo  skalės
tikslumas 0.1 A. Naudojama srovė ne daugiau 4.0 mA.
Atitinka  automobilių  direktyvas,  testuoti
automobiliuose, atitinka CE direktyvą.
Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
Pateikti brošiūrą, aprašymą.
2.10  Paciento  skyriaus  elektrinių  imtuvų  valdymo
mygtukai turi dubliavimo funkciją vairuotojo kabinoje.
3. Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas:
3.1.  LED  (puslaidininkių  šviesos  diodų)  švyturėlių
juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų
ne didesnis kaip 60 mm, ne mažiau 16 LED blokų iš jų
ne mažiau kaip 4 LED blokai  kampuose.  Kiekvienas
LED modulis  turi  būti  sudarytas  iš  ne mažiau kaip 3
LED diodų  su  optika.  Ne  mažiau  5  metų  gamintojo



garantija. Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
3.2.  Galinėje stogo dalyje du mėlyni  mirksintys  LED
švyturėliai. Galinio LED švyturėlio parametrai:
Aukštis ≥ 80 mm ir ≤ 100 mm.
Plotis ne mažiau 135 mm.
Ne mažiau dvylikos LED diodų su optika.
Naudojamos elektros srovės galingumas – ne daugiau
kaip 1.5 A prie 12.8 V įtampos.
Ne  mažiau  5  metų  gamintojo  garantija.  Nurodyti
markę, modelį, gamintoją.
3.3.  Ne  mažiau  kaip  du  mėlyni  mirksintys LED
švyturėliai  priekiniame  bamperyje  arba  grotelėse.
Priekinio LED švyturėlio parametrai:
Aukštis ≥ 80 mm ir ≤ 100 mm.
Plotis ne mažiau 135 mm.
Ne mažiau dvylikos LED diodų su optika.
Naudojamos elektros srovės galingumas – ne daugiau
kaip 1.5 A prie 12.8 V įtampos.
Ne  mažiau  5  metų  gamintojo  garantija.  Nurodyti
markę, modelį, gamintoją.
3.4.  Ne  mažiau  kaip  du  mėlyni  mirksintys LED
švyturėliai integruoti priekiniuose žibintuose.
Ne  mažiau  5  metų  gamintojo  garantija.  Nurodyti
markę, modelį, gamintoją.
3.5.  Incidento  vietos  apšvietimas  –  darbo  vietos
apšvietimo,  integruotų  į  GMP  automobilio  šonus  ir
GMP  automobilio  galą,  prožektorių  komplektas,  ne
mažiau  kaip  po  2  prožektorius  iš  galo,  po  2
prožektorius kairėje ir dešinėje.
Prožektoriai  turi  būti  integruoti  į  GMP  automobilio
šonus, neturintys  atsikišusių aštrių kampų, turi  atitikti
šiuos reikalavimus:
 Šviesos srautas  liumenais  ne mažiau kaip 1400
liumenų.
 Darbinė įtampa ne siauresniame intervale kaip 9-
16 voltų.
 Naudojama galia ne daugiau 55 W.
 Atsparumas drėgmei ne mažiau IP67.
 Darbo  aplinkos  temperatūra  ne  siauresniame
intervale  kaip  nuo  minus  40  iki  plius  85  laipsnių
Celsijaus.
 Gabaritiniai  išmatavimai  ne didesni  kaip:  plotis
160 mm, aukštis 100 mm, gylis 90 mm.
 Pateikti  siūlomų  prožektorių  markę,  modelį,
gamintoją. Pridėti brošiūrą – aprašymą lietuvių kalba,
nuotraukas.

3.6.  Ne  mažiau  kaip  vienas  garsiakalbis  100W,
integruotas  automobilio  priekyje.  Valdymo  pultas  su
sirenos stiprintuvu 100W.
4. Langai medicininiame skyriuje 2/3 aukščio padengti
neskaidria plėvele bei  užtamsinti  iki  20 proc.  šviesos
laidumo.
4.1.  Apipavidalinimas  pagal  LST 1299 standartą,  turi
būti  šviesą  atspindintis. Visam  apipavidalinimui  turi
būti  suteikiama  3  metų  garantija  nuo  išblukimo,
atsiklijavimo ir pan.
5. Medicininio skyriaus apšvietimas:



5.1. LED šviesos lempos, išdėstytos išilgai lubų  - viso
ne mažiau kaip 6 vienetai.
5.2.  Ne  mažiau  kaip   du  taškiniai  LED žibintai  virš
neštuvų galvūgalio.
6. Medicininio skyriaus įrengimas:
6.1.  Sustiprintos  neslidžios  grindys  atsparios  drėgmei
bei  dezinfekcinėms  medžiagoms.  Pritaikytos  tvirtinti
neštuvams  ar  neštuvų  pagrindui.  Sujungimai  lygūs,
hermetiški.
6.2.  Šoninės  sienos  turi  būti  padengtos  elementais  iš
specialaus plastiko lakštų, kurie yra  lengvai valomi ir
atsparūs dezinfekcijai.
6.3.  Kairė  ir  dešinė  sienos  sustiprintos  aliuminio
lakštais, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui.
6.4. Kėbulo šilumos-garso izoliacija.
6.5.  Vairuotojo  skyrius  nuo  medicininio  skyriaus
atskirtas pertvara su praėjimu.
6.6. Sėdynės:
Priekyje  neštuvų  viena  M1  klasės  sėdynė.  Integruoti
tritaškiai saugos diržai, reguliuojama nugarėle. Sėdynė
turi  pasisukti  360  laipsnių  kampu.  Apsiūta  aukštos
kokybės dirbtine oda arba lygiavertė, atsparia trinčiai,
cheminėms medžiagoms. Porankiai iš dešinės ir kairės
pusės. Nurodyti markę, modelį, gamintoją.
Dešinėje  šalia  neštuvų  viena  M1  klasės  sėdynė.
Integruoti  tritaškiai  saugos  diržai  sėdynėje,
reguliuojama  nugarėlė.  Sėdynė  turi  susilankstyti  ir
pasisukti,  kad  nemaišytų  priėjimui  prie  neštuvų.
Apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiavertė,
atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms. Porankiai iš
dešinės  ir  kairės  pusės.  Nurodyti  markę,  modelį,
gamintoją.
6.7.  Kairėje sienoje viršuje prie  lubų ne mažiau kaip
keturios spintelės su permatomomis durelėmis, vienos
spintelės išmatavimai: plotis 570 mm ± 20mm, aukštis
200mm  ±  20mm,  gylis  200mm  ±  20mm.  Spintelių
viduje  įrengtas  LED  apšvietimas.  Spintelės
atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Neturi būti atsikišusių
rankenėlių.
6.8. Kairėje sienoje prie galinių durų spintelė, spintelės
išmatavimai: plotis 600mm ± 20mm, aukštis 1200mm
± 20mm, gylis 200mm ± 20mm, uždaroma „žaliuzi“.
6.9.  Kairėje sienoje virš ratų arkos spintelė,  spintelės
išmatavimai: plotis 1200mm ± 20mm, aukštis 700mm
± 20mm,  gylis  250mm  ±  20mm.  Spintelė  uždaroma
atsilenkiančiomis nuo viršaus į apačią durelėmis.
6.10.  Kairėje sienoje sumontuoti  du Drager tipo arba
lygiaverčiai deguonies paėmimo lizdai.
6.11.  Kairėje  sienoje  rakinama  spintelė
medikamentams.
6.12. Kairėje sienoje, virš spintelės turi būti suformuota
plokštuma,  ant  kurios  būtų  tvirtinami  perkančiosios
organizacijos pateikti medicinos prietaisai.
6.13. Dešiniame šone, virš dviejų sėdynių pasilaikymo
turėklas.
6.14.  Dešinėje  pusėje  virš  sėdynių,  prie  lubų  dvi
spintelės,  permatomomis  durelėmis,  vienos  spintelės



išmatavimai: plotis 570mm ± 20mm, aukštis 200mm ±
20mm, gylis 200mm ± 20mm. Spintelių viduje įrengtas
LED  apšvietimas.  Spintelės  atsidaro/užsidaro  jas
paspaudus. Neturi būti atsikišusių rankenėlių.
6.15.  Dešinėje  pusėje  gale  dviejų  sėdynių,  spintelė
dviems deguonies balionams po 10 litrų tvirtinti.
6.16.  Lašinės  sistemos  laikikliai  lubose.  Ne  mažiau
kaip  trys kabliukai.
6.17.  Pasilaikymo  rankenos  prie  sėdynių,  galinių  ir
dešinės pusės durų.
6.18.  Deguonies  instaliacija:  centrinė  instaliacija  su
dvejais  Drager  tipo  arba  lygiaverčiai  deguonies
prijungimo taškais.
6.19.  Vieta  pateiktai  pernešimo  kėdutei  tvirtinti.
Numatyti  saugos  diržai  su  greito  atsegimo  sagtimis,
kurie turi būti pritvirtinti prie pertvaros.
6.20. Šiukšlių dėžė kairėje sienoje.
6.21.  Priekyje  prie  pertvaros  iš  kairės  pusės  du
ištraukiami  stalčiai  su  fiksacija,  vienkartinės
dezinfekcijos priemonėms.
6.22.  Medicininio  deguonies  srauto  matuoklis  –  ne
mažiau kaip  2 vnt.,  drėkintuvas – ne mažiau kaip 2
vnt.,  reduktorius  su sriegiu W21,8x1/14 – ne mažiau
kaip 2 vnt.
6.23. Vieta pernešamam atsiurbėjui su 12V maitinimo
lizdu.
6.24.  Galinių  ir  šoninių  durų  įlipimo  laiptelių  LED
apšvietimas, automatiškai įsijungia atidarius duris.
6.25.  Tvirtinimo  vieta  kaušiniams  neštuvams  ir
spinalinei lentai.
7. Paruošimas radijo ryšiui:
7.1. Vairuotojo kabinoje vieta skirta pateiktos radijo ir
kompiuterinės ryšio įrangos montavimui.
7.2.  Pateiktos  radijo  ir  kompiuterinės  įrangos
sumontavimas.
8. Neštuvų pagrindas:
Neštuvų pagrindas, kuris turi turėti neprastesnius 
funkcinius ir techninius parametrus:
8.1. šoninis poslinkis – eiga 300 mm +/-50mm;
8.2. aukštis – 300 mm +/-50mm;
8.3. plotis – ne daugiau 600 mm +/-50mm;
8.4. ilgis – ne daugiau 2000  mm +/-50mm;
8.5. svoris – ne daugiau nei  85 kg;
8.6. pagrindo keliamoji galia – ne mažiau nei 250 kg;
8.7. antitrendelemburg‘o ir trendelemburg‘o pozicijos –
100;
 8.8. stumdoma (neštuvų pakrovimui) pagrindo 
platforma – reguliuojamas pakrovimo kampas;
8.9. ištrauktoje padėtyje galimybė reguliuoti pakrovimo
kampą;
8.10. būtinas neštuvų pagrindo atitikimas standarto EN
1789  reikalavimams  deklaracijos  ir  išbandymo  10G
pagreičiu  sertifikato  skaitmeninės  kopijos  pateikimas.
Pateikti  aprašymą,  specifikacijas,  nuotraukas
(skaitmeninė dokumento kopija).
8.11. po pagrindu tvirtinimo vieta  spinalinei lentai.

9. 9. Kita saugumo įranga:



9.1. 2l  gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.
9.2. Plaktukas avariniam langų išdaužimui.
10.  Garantija  medicininiam skyriui  ir  medicininei
įrangai:
10.1.  Mažiausiai  dviejų  metų  garantija  medicininio
skyriaus įrangai.

Stacionari, GMP automobilyje sumontuota, infuzinių skysčių pašildymo vieta:

Eil.
Nr.

Parametrai Parametro reikšmė
Siūlomi

techniniai
parametrai

1
.

Aprašymas: Markė, modelis, gamintojas

2
.

Skirtas intraveninių tirpalų pašildymui: Būtina

3
.

Talpa: Turi tilpti ne mažiau kaip keturi 0,5 
litro talpos tirpalų maišeliai

4
.

Vidiniai išmatavimai: Ne mažiau kaip: ilgis 400 mm, plotis
200 mm, aukštis 140 mm.

5
.

Darbo įtampa ir galia: 12 V, ne mažiau 65 W galia

6
.

Palaikymo temperatūra: 37 0C

7
.

Palaikomos temperatūros nuokrypis ne 
daugiau

 0.5 0C

8
.

IP klasifikacija: Ne blogiau IPX1

9
.

Darbo temperatūra ne siauresniame 
diapazone:

Nuo -100C iki +30 0C

1
0
.

1 litro pašildymas iki 37 0C Ne lėčiau kaip per 30 min.

1
1
.

Nurodyti markę, modelį, gamintoją, pateikti 
sertifikatus.

Būtina

PAGRINDINIAI NEŠTUVAI:
 Reikalaujami neštuvų parametrai Siūlomi neštuvų parametrai



GMP automobilyje  montuojami  neštuvai  privalo  būti
sertifikuoti  pagal  EN  1789  ir  EN  1865  standartų
reikalavimus  ir  neštuvų  tvirtinimo  prie  GMP
automobilio  neštuvų  pagrindo  sistema  testuota  10G
pagreičiu.
Privaloma  pateikti  notifikuotos  įstaigos  išduotų
protokolų  ir sertifikatų kopijas.  Kartu pateikiama CE
Atitikties Deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui
Monoblokiniai  neštuvai  su  nugaros  atramos  posvyrio
kampo  reguliavimo  galimybe  ne  mažiau  kaip  70
laipsnių kampu.
Trendelenburgo pozicija.

Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė.

Pritaikyti reanimavimui, turintys tvirtą pagrindą/plokštę
per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu.
Su 4 (keturiais) ratukais, du iš jų pasukami 360 laipsnių
kampu. Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm.
Su  anatomišku  čiužiniu  iš  sintetinės  medžiagos,
nesugeriančiu  kraujo,  purvo,  pritaikytu  dezinfekcijai,
leidžiančiu  nustatyti visas transportavimo pozicijas.
Su  keturtaškiais  ir  skersiniais  saugos  diržais,
tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo.
Iš abiejų pusių nulenkiami šoniniai porankiai.
Nulenkiamas infuzinių tirpalų laikiklis.
Su  neštuvų  tvirtinimo  sistema,  atitinkančia  standarto
EN 1789 reikalavimus bei išbandyta 10G pagreičiu. 
Neštuvų svoris ne daugiau 45 kg.

Leistina neštuvų apkrova ne mažiau 250 kg.
Neštuvų  konstrukcija apsaugota nuo korozijos.
Ne  mažiau  kaip  šeši  aukščio  reguliavimo  lygiai
intervale ne mažesniame kaip 40 – 60 cm
 Ne  mažesnis  kaip  58  cm  pakrovimo  į  automobilį
aukštis
 Neštuvai turi būti pateikti  nauji, pažymėti originaliu
CE  ženklu,  kartu  pateikta  atitikimo  deklaracija  CE
ženklui,  standartams  EN  1789  ir  EN  1865  bei
informacinis aplankalas su aprašymu.
Privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų
reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo
dokumentus ir naudotojo instrukciją lietuvių kalba .
.
Serviso sertifikatas, įrodantis aptarnaujančio personalo
kompetenciją

Perkančiai  organizacijai  pareikalavus,  tiekėjas  privalo
savo  sąskaita  pateikti  siūlomų  neštuvų  pavyzdį  ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas tinkamumui įvertinti



_________________
      

Pasiūlymų bei pastabų laukiame iki  2015-06-03  9:00 val.  el.p.:  kais.greitoji  @gmail.com


