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TEHNIČNA DOKUMENTACIJA  

 

NAVODILA ZA NAČIN PREDLOŽITVE DOKAZIL O USTREZNOSTI 
 

Za dopustnost  ponudbe mora ponudnik predložiti zahtevana dokazila, navedena v nadaljevanju, ki 
morajo biti priložena v skenirani obliki in oddana v elektronski obliki skupaj z ostalo ponudbeno 
dokumentacijo. Vsa dokazila morajo biti opremljena na sledeč način: 

- Na vrhu dokazila mora biti navedena oznaka dokazila, ki mora dosledno slediti zahtevam 
naročnika, navedena v nadaljevanju ( »dokazilo 1«, »dokazilo 2« in tako naprej); 

- Vsa dokazila morajo biti priložena kot kopije originalov. V primeru, da so dokazila v tujem 
jeziku, mora biti dodan laični slovenski prevod; 

- Ponudnik mora priložiti podpisano tehnično dokumentacijo, s čimer zagotavlja, da ponuja 
vozilo, v celoti ustrezno zahtevam naročnika; 

- Ponudnik mora za Tehnično dokumentacijo priložiti dokazila o tehnični ustreznosti ponujenega 
vozila v obliki tehnične dokumentacije proizvajalcev opreme. Vsa dokazila morajo biti 
oštevilčena s številko zahteve naročnika iz te tehnične dokumentacije, ki jo ponudnik vpiše na 
priložena dokazila. Vsa dokazila morajo biti priložena v kopiji originala proizvajalca, dodan 
mora biti laični slovenski prevod.  

 

TEHNIČNE LASTNOSTI  
 

Tehnična specifikacija opremljenega nujnega reševalnega vozila TIP B – 1 kos (kombi/furgon) 
 
1. SPLOŠNE ZAHTEVE 

 
1.1 Nujno reševalno vozilo – tip B (v nadaljevanju RV) omogoča izvajanje intervencijskih nalog iz 

področja NMP, hkrati pa je namenjeno tudi izvajanju neurgentnih prevozov. 
 
1.2 Vozilo mora biti novo, modelsko zadnja izvedba, zahteva se nanaša na osnovno vozilo in 

predelavo.  Zahtevana minimalna skladnost z zahtevami standarda SIST EN 
1789:2007+A2:2015, Medicinska vozila in pripadajoča oprema – RV (v nadaljevanju SIST EN 
1789), za tip B.  

 
Dokazila: 
- da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2007+A2:2015 za 

izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil, v času izvajanje testov bila akreditirana v eni izmed 
Evropskih držav (Dokazilo 1). 

- certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju vključno s celotnim poročilom izvajanja 
dinamičnega testiranja ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 
1789:2007+A2:2015 TIP B. Skladno s standardom in tehnično dokumentacijo javnega naročila mora 
biti dinamično testiranje opravljeno na identičnem tipu ponujene karoserije vozila in celotne 
predelave skladne s ponujenim vozilom bolniškega dela in opreme s silo minimalno 10G v vseh 6 
(šestih) s standardom zahtevanih smereh (Dokazilo 2). 

- lastna izjava predelovalca v slovenskem jeziku po vzorcu Annex A (TEST SUMMARY) skladno s 
standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 (Dokazilo 3) . 

- kopija homologacije že prepuščenega vozila v RS, ki se nanaša na enakovredno predelavo (ni 
bistvenih sprememb v konstrukcijski zasnovi) ponujenemu vozilu, obvezno z vgrajenim  zračnim 
vzmetenjem in povišano SDM na 3.500kg. (Dokazilo 4) 

- certifikat proizvajalca osnovnega vozila- »No Objection«, ki dokazuje, da so ponujena predelava v 
RV in za to potrebni posegi na osnovnem vozilu odobreni in preizkušeni s strani proizvajalca 
osnovnega vozila. Certifikat se obvezno nanaša na ponujeno verzijo predelave (Dokazilo 5). 

- certifikat proizvajalca osnovnega vozila, ki izkazuje najvišji nivo sodelovanja s predelovalcem 
(Premium partner). (Dokazilo 6) 

- certifikat ISO 9001 predelovalca/ opremljevalca. (Dokazilo 7) 
- dokazilo o meritvi količnika zračnega upora predelanega vozila, ki mora biti izvedeno v vetrovniku 

1:1, pri hitrostih 120, 140 in 160km/h. Vrednost izkazanega količnika ne sme preseči 10% povišanja 
v primerjavi z vrednostjo nepredelanega vozila (Dokazilo 8). 
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1.3 Dodatno vgrajena, na osnovno vozilo nanašajoča se oprema izpolnjuje zahteve Pravilnika o ES-

homologaciji motornih vozil – je ustrezno homologirana in vpisana v homologacijski karton; RV je 
homologirano za namen specialnega RV tip B. 

1.4 Svetlobna opozorilna signalizacija je izdelana v skladu z zahtevami ECE-R 65 (dokazovanje s 
predložitvijo kopije certifikata). Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno s poročilom iz 
katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luči (modri pleksi in 
svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo (Dokazilo 9). 
a) Ponudnik mora predložiti izjavo predelovalca o povzetku testiranja (Test summary) po vzorcu   

iz Anneksa A (nanaša se na dinamična varnostno-tehnična testiranja: izgradnje bolniškega 
dela; sedežev, varnostnih pasov, vključno s testiranjem preiskovalnih lutk; pritrditev 
medicinsko tehničnih naprav in opreme na stene bolniškega prostora; vgrajenega interjerja). 
Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dokazil. Ponudnik bo 
moral na zahtevo naročnika v treh (3) dneh po pisnem prejemu zahtevka, naročniku 
posredovati fotokopijo zahtevanega certifikata iz predložene izjave. V kolikor naročnik v 
predpisanem roku od ponudnika ne prejme ustreznega certifikata, ali pa je neustrezen, se 
ponudba zavrne kot neustrezna. 

1.5 Dokazovanje kakovosti ob prijavi na razpis 
a) Ponudnik mora predložiti skice predelave zunanjosti RV in bolniškega prostora za vsako stran 

posebej; vse skice se morajo nanašati na ponujeno verzijo, uporabljeno merilo mora biti 1:20 
(Dokazilo 10) 

1.6 RV mora izpolnjevati v nadaljevanju opredeljene zahteve ter razpolaga z opisano opremo.  
 

2.   ZAHTEVE ZA VOZILO 
 

Osnovno vozilo 
 
2.1 Splošne zahteve 
 
2.1.1  RV kot celota in vsi v predelavi/dodelavi uporabljeni elementi morajo ustrezati zahtevam 

dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih delovnih pogojih, v 
klimatskem okolju naročnika. Smatra se, da klimatskemu okolju primerna oprema, zagotavlja 
nemoteno delovanje v temperaturnem območju med – 30° C in + 65° C. 

 Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Iz tega sledi, 
da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:  

 
- Notranjost mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 TIP B.  
- Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 

1789:2007+A2:2015 – 4.5.3.  
- Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.4.  
- Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.  
- Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015 

– 4.5.6.  
- Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 

4.5.7. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila izpolnjujejo zahteve SIST 
EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.9. 

- Podnožje za glavna nosila morajo izpolnjevati zahteve EN 1865.  
- Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov morajo izpolnjevati zahteve EN 12218.  
- Električni sistemi morajo izpolnjevati zahteve IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-4.  
- Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.4. 
- Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve EN 1789:2007 – 4.4.5.  
- Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija morata biti izdelani v skladu z ECE65, EMC 

89/336/EECCE, EEC 95/54, ECE regulation 10 (EMC). 
2.1.2  Dodatno vgrajeni električni potrošniki so vključeni v osrednji računalniškim sistem za krmiljenje 

in nadzor dodatno vzpostavljenega električnega omrežja RV (CAN-Bus – Controlled Area 
Network)  
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2.1.3  Dodatno vgrajeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote ali druga tehnična oprema 
so nameščeni tako, da omogočajo enostavno servisiranje in zamenjavo vgrajenih elementov 
brez, da bi bilo potrebno odstranjevati druge elemente ali posegati v zasnovo RV. 

2.1.4  RV je konstrukcijsko zasnovano tako, da omogoča določeno fleksibilnost za kasnejše 
prerazporejanje, dopolnjevanje, obnavljanje in nadomeščanje opreme.  

2.1.5  RV je v celoti pobarvano v barvi RAL 1016 (vključno odbijači in ogledala). Osnovno barvo 
dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi.  

 
2.2     Izvedba osnovnega vozila 

Vozilo furgon z originalno povišano streho in povišanimi bočnimi drsnimi vrati, tovarniško pripravljen 
na predelavo, brez posegov v konstrukcijo osnovnega vozila. 

2.3  Zasnova RV 

RV ima vozniški del (v nadaljevanju VD) znotraj katerega se nahaja vozniški prostor (v nadaljevanju 
VP) in bolniški del (v nadaljevanju BD), znotraj katerega se nahaja bolniški prostor (v nadaljevanju 
BP). VP in BP sta med seboj ločena s fiksno predelno steno. 

2.4  Mere RV 

a)  Dolžina: največ 5400 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli, 
kot je pod zadnja krilna vrata vgrajena nastopna ploščad). 
b)  Širina: največ 2000 mm (brez zunanjih ogledal). 
c)  Višina: največ 2650mm,  
d)  Medosna razdalja: min. 3300mm 
 
2.5  Notranje mere BP 

a)  Dolžina: min. 2710 mm, merjeno čez vse (za predelavo razpoložljiva mera BP). 
b)  Širina med kolesnima blatnikoma: min. 1470 mm 
c)   Višina: min. 1850 mm. 

2.6  Minimalno zahtevana nosilnost/transportna zmogljivost  

RV razpolaga minimalno z nosilnostjo potrebno za: 

a) Celotno, s standardom SIST EN 1789 predpisano opremo za RV tip B (najmanj 225 kg). 
b) Prevoz petih (5) oseb: poleg voznika in pacienta (na bolniških nosilih s podvozjem), dodatnih 

treh(3)  oseb. Obračunsko težo osebe predstavlja masa 75 kg. 

2.7  Skupna masa 

Skupno maso RV predstavlja masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo, skupaj z minimalno 
zahtevano nosilnostjo/transportno zmogljivostjo RV. Skupna masa RV ne sme presegati največje 
tehnično dovoljene mase RV! 

2.8  Največja tehnično dovoljena masa  

Največja tehnično dovoljena masa RV je masa, ustrezna za zahtevane pogoje obratovanja in ne 
presega 3500 kg. 

2.9  Podvozje 

Podvozje je prirejeno najmanj največji tehnično dovoljeni masi RV in ustreza zahtevam dolgotrajnejše 
visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih pogojih – ojačan-e/i sprednje in zadnje: 
obese, stabilizatorji, blažilniki, vzmeti in drugi elementi šasije. 

2.10  Vzmetenje 

RV ima vgrajeno največji tehnično dovoljeni masi, visokim obremenitvam in intenzivni rabi v 
raznovrstnih pogojih prilagojeno vzmetenje za RV. Na zadnji osi zračno vzmetenje za zagotavljanje 
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maksimalne skupne mase vozila 3.500kg, kot na primer VBS ali Goldschmitt sistemu zračnega 
blaženja ali enakovredno z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri 
vožnji. 

2.11  Zavorni sistem  

Hidravlični dvokrožni zavorni sistem, spredaj in zadaj kolutne zavore z notranjim prezračevanjem. 
Zavorni sistem je prilagojen dolgotrajnejšim visokim obremenitvam in intenzivni rabi v raznovrstnih 
pogojih, ob največji tehnično dovoljeni masi RV. Delovanje zavornega sistema se samodejno prilagaja 
obremenitvi RV.  

2.12  Kolesa 

Zadnja kolesa so enojna. Za vsa kolesa je zagotovljena možnost uporabe snežnih verig tudi ob 
največji obremenitvi in maksimalnemu nihanju RV zaradi vzmetenja.  

2.13  Pogon 

a)  Stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči   
b)  V primeru, da proizvajalec osnovnega vozila ponuja več različnih prestavnih razmerij gonila preme, 
je potrebno izbor dogovoriti z naročnikom.  

2.14  Menjalnik 

Ročni min. 6 stopenjski. 

2.15  Podporno varnostni sistemi 

RV ima sledeče podporno-varnostne sisteme: 

2.15.1  Sistem proti blokiranju koles. 
2.15.2  Elektronsko porazdelitev zavorne sile. 
2.15.3  Sistem za uravnavo pogonskega zdrsa. 
2.15.4  Elektronski stabilizacijski sistem. 
2.15.5  Elektronsko zaporo diferenciala. 

2.16  Pogonski agregat 

RV je opremljeno z zanesljivim, zmogljivim in okolju prijaznim pogonskim agregatom: 
a)  Motor: dizelski, prostornina: min. 1900 cm3 max 2100 cm3, izvedbe min. Euro 6 
b)  Moč: min. 150 kW. 
c)  Električni grelec hladilne tekočine motorja stoječega vozila in električni grelec motornega olja.   
     Delovanje je zagotovljeno, ko je vozilo  priključeno na zunanjo električno napajanje 230 V.  
 
2.17  Hitrost 
 
RV je brez omejitve hitrosti. 
2.18  Zmogljivost – pospeški  
Najmanj z zahtevami standarda SIST EN 1789. 
  
2.19  Alternator 
 
14 V, ≥ 75 A generator električne energije.  
 
2.20  Akumulator 
 
Prilagojen glede na zahteve za zanesljiv zagon motorja ob sočasnem delovanju vseh električnih 
porabnikov osnovnega vozila.  
 
2.21  Zaščita podvozja  
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Celotno podvozje in votli deli šasije so protikorozijsko zaščiteni. 
 
2.22  Izpušna cev 
 
Izpušna cev je nameščena pred (obvezno na levi strani) ali za zadnjo osjo. Zaključek izpušne cevi je 
opremljen z nastavkom za usmerjanje izpušnih plinov stran od RV. 
 
2.23  Vleka RV 
Na sprednjem in zadnjem delu RV je nameščena naprava za vleko RV. Lokaciji naprav sta dobro vidni 
in dodatno označeni. 
 
2.24  Rezervno kolo 
 
RV je opremljeno z rezervnim kolesom.  
 
2.25  Standardna oprema osnovnega vozila 
 
2.25.1   Voznikov in sovoznikov sedež: nastavljiv vzdolžno, hrbtno; z dobrim oprijemom za telo in 

naslonom z ledveno oporo; z varnostnim naslonom za glavo, nastavljivim po višini;nastavljivim 
po višini; s tritočkovnim varnostnim pasom; 

2.25.2   Zračni vreči za voznika in sovoznika, 
2.25.3   Servo volan – hidravličen, nastavljiv po višini in globini. 
2.25.4   Integrirane luči za meglo spredaj in zadaj; 
2.25.5   Smerne luči v zunanjih vzvratnih ogledalih. 
2.25.6   Električni pomik stekel (pomik stekla desnih vrat je mogoč tudi z voznikovega sedeža). 
2.25.7   Sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja VP s samodejnim uravnavanjem temperature       
              prostora. 
2.25.8    Predal za odlaganje v obeh krilih vrat. 
2.25.9    Predal za odlaganje nad vetrobranskim steklom. 
2.25.10  Okrasni kolesni pokrovi. 
2.25.11  Gasilni aparat na prah, dva (2) kg. 
2.25.12  Daljinsko centralno zaklepanje vrat  
 
Dodatna oprema osnovnega vozila 
 

2.26 Vozniški prostor – splošno 
 
a) VP je zasnovan tako, da omogoča varno in učinkovito izvajanje vožnje ter vseh potrebnih 

upravljalno nadzornih dejavnosti, omogoča vgradnjo potrebne dodatne opreme in shranjevanje 
zaščitne opreme. Razporeditev dodatno nameščene opreme in drugih komponent je takšna, da ni 
motena funkcija zračnih blazin ali drugih varnostnih mehanizmov, v primeru čelnega trčenja pa ni 
možnosti, da bi se jih voznik ali sopotnik v VP lahko dotaknila. 

b) Dodatno vgrajena oprema se nahaja na armaturni plošči (v sredinskem delu) in v/na med sedež 
voznika in sovoznika funkcionalno umeščeni osrednji konzoli. Shranjevanju zaščitne opreme in 
pripomočkov sta namenjeni stranska stena za vozniškimi in sovozniškimi vrati in predelna stena 
VP, posamezni elementi se lahko nahajajo tudi na osrednji konzoli ali pa so nameščeni na drugih, 
glede na namen opreme ter pogostost in način uporabe, funkcionalno izbranih lokacijah. 

c) Dokončno razporeditev ponudnik dogovori z naročnikom, glede na ponudbi predložen seznam 
izbranih komponent za vgradnjo/namestitev v RV in izdelanih skic njihove razporeditve. 
 

2.27  Z drugimi sistemi povezana oprema 
 
tč. 2.10  Vzmetenje 
tč. 2.13  Pogon 
tč. 2.20  Akumulator 
tč. 2.32  Avtoradio 
tč. 2.33  Nadzor funkcionalnosti električnega sistema 
tč. 2.35  Sistem polnjenja akumulatorjev RV v mirovanju 
tč. 2.40  Zvočna opozorilna signalizacija 
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tč. 2.41  Upravljanje posebne opozorilne signalizacije in naprav za povečanje varnosti  
tč. 3.4    Zaklepanje vrat in nadzor nad zaprtostjo 
tč. 3.12 Elementi strehe 
tč. 3.13 Električni sistem – funkcije elementov  
 
2.28  Dodatna električna oprema VP 
 
2.28.1  Bralna lučka na  voznikovi in sovoznikovi strani. LN: armaturna plošča ali v strop. 
Informacijsko komunikacijski sistem 

 
2.29 Pred inštalacije za vgradnjo komunikacijskih sistemov  

 
Zagotovljene so pred inštalacije za vgradnjo 
a)  1 x radijske postaja, LN: po dogovoru; 
b)  1x tablični računalnik; 
c)  1 x tiskalnik v BP; 

Zaščitna in delovna oprema/pripomočki: 

2.30  Prenosna svetilka z nosilcem 

Svetilka je iz kovinskega vodotesnega ohišja v kakovosti enaki ali boljši kot npr. Ledlenser ali Fenix. 
Zagotovljena je hitra in enostavna uporaba. LN: na sprednjem delu osrednje konzole, bližje podu ali 
na stranski steni, za vrati ob vozniškem in sovozniškem sedežu, bližje vrat in podu ali na zunanjem 
stranskem delu podnožja sedežev, bližje podu. 

2.31  Obešalo za obešanje zaščitne delovne jakne (najmanj 1× za vsako stran). LN: stranska stena ob 
levih in desnih vratih VP. 

Elementi za povečanje varnosti: 

Video nadzor vzvratne vožnje: Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za 
vzvratno vožnjo, ki je kvalitetno integrirana v zadnji del vozila. - kamera za vzvratno vožnjo z 
avtomatskim vklopom/izklopom: -  namenjena, da vozniku omogoča vpogled v dogajanje za RV in s 
tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,  funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne 
prestave, funkcija zrcaljenja slike, napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V, klimo-mehanska 
izvedba: Vodo odporna, za zunanjo montažo nad zadnja vrata RV. Prikaz slike v avtoradiu. 

2.32  Avtoradio 

Velikosti 2 x DIN, zaslon na dotik, vsebuje navigacijo, video vhod za vzvratno kamero, Bluetooth, USB. 
 
Viri električne energije, električno omrežje in električni potrošniki:  
 
2.33  Nadzor funkcionalnosti električnega sistema 
 
a) Sistem oskrbe RV z električno energijo je zasnovan tako, da je vedno zagotovljena ustrezna 

energijska bilanca, ki upošteva vključitev vseh možnih porabnikov v vseh štirih (4) možnih pogojih 
obratovanja.  

b) Vzpostavljeno je dodatno, v celoti od električnega omrežja osnovnega vozila ločeno električno 
omrežje za delovanje, krmiljenje, upravljanje in nadzor s predelavo/dodelavo nameščenih 
sistemov, opreme in drugih naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo električni vir napajanja. 230 
V AC električno omrežje je dodatno ločeno od 12 V DC električnega omrežja. Povezave med 
virom električne energije in potrošniki, potekajo preko osrednje razdelilne enote. Električna 
napeljava je nameščena v razvodnih ceveh, skritih za oblogami.  

c) Fiksna električno gnana oprema je priklopljena na nazivno električno omrežje neposredno ali 
preko ustreznih namenskih vtičnic, prenosna električno gnana oprema je priklopljena na nazivno 
električno omrežje izključno preko ustreznih vtičnic. V RV vgrajeni prenosni električni opremi 
namenjene vtičnice in vtičnice za inkubator, so opremljene s svetlobnim signalom, ki signalizira 
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izpad vira električne energije ali drugo okvaro. Vtičnice za priklop inkubatorja imajo svojo lastno 
prenapetostno zaščito. 230 V vtičnice so opremljene s pokrovom. 

d) Računalniško voden sistem za krmiljenje in nadzor dodatno vzpostavljenega 12 V električnega 
omrežja v primeru omejenih virov električne energije (padca napetosti električnega toka), 
zagotavlja nujno potrebno električno energijo prioritetnim porabnikom na račun postopnega 
odklapljanja drugih porabnikov.  

e) Upravljanju, nadzoru in pridobivanju informacij glede virov električne energije, dodatno 
vzpostavljenega električnega omrežja in nanj priključenih potrošnikov namenjene funkcije so, če 
ni določeno drugače: 

- V VP: zajete v okviru osrednjega upravljalno informacijskega centra VP (v nadaljevanju OUIC-
VP) ali v okviru posebnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v 
nadaljevanju UNES-VP) ali samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju 
UNE-VP) – stikala. Primarno mesto za namestitev opredeljenih elementov je osrednja konzola 
VP. V posebej opredeljenih primerih je dopustna namestitev tudi na druge lokacije. 

- V BP: Pomožna tipkovnica v bolniškem prostoru: omogoča nastavitev in izklop zvočnikov v 
bolniškem prostoru, nastavitev temperature, vklop/izklop strešnega ventilatorja vključno z 
izbiro smeri delovanja, vklop/izklop luči (polna, polovična osvetlitev, dodatni halogenski 
žarometi). Ta tipkovnica je nameščena na desni strani povišane strehe nad desnim sedežem. 
Pomožna tipkovnica na B stebričku: omogoča vklop/izklop notranje osvetlitve 
(polna/polovična) ter vklop/izklop desne delovne luči. Pomožna tipkovnica D stebriček: na 
desni strani ob zadnjih vratih omogoča vklop/izklop notranje osvetlitve (polna/polovična) ter 
vklop/izklop delovnih luči.  

- OUIC-VP/BP, UNES-VP/BP in UNE-VP/BP predstavlja tisti del neke naprave, ki omogoča 
uporabniku, da povzroči spremembo stanja ali delovanja naprave ali RV kot celote. OUIC-VP 
in OUIC-BP omogočata poleg navedenega tudi izvajanje centralnega nadzora. 

f) V tč. e/1 in e/2 opredeljeni elementi so zasnovani, razporejeni in nameščeni tako, da se glede na 
namen, zahtevnost in pogostost uporabe, nahajajo v akcijskem področju uporabnika in 
omogočajo enostavno, zanesljivo in varno uporabo funkcij, ki jih vključuje posamezni OUIC, 
UNES ali drug UNE. Ob tem izpolnjujejo sledeče zahteve: 
- omogočajo jasno prepoznavnost naprave za upravljanje in njenih posameznih funkcij (simboli 

so uporabniku jasno vidni z mesta za upravljanje in razumljivi glede pomena); 
- zagotavljajo vklop, izklop in uravnavanje delovanja izvedeno v smiselnem obsegu. 
- so osvetljeni, signalizirajo vključenost;  
- omogočajo nadzor in podajajo informacije o delovanju; 
- zagotavljajo prikaz in možnost alarmnega opozarjanja; 
- na informacijskih zaslonih izpisani alfanumerični podatki so velikosti, ki omogoča dobro 

vidnost z mesta upravljanja; 
- OUIC-BP je obvezno v obliki barvnega zaslona občutljivega na dotik, OUIC-VP, UNEB-BP in 

UNEZ-BP, ki omogoča enostavno čiščenje in razkuževanje. Uporaba folijskih tastatur ni 
dovoljena. 

g)    Naknadno vgrajeni električni potrošniki kot tudi naprave, ki proizvajajo električno energijo so 
ustrezno elektromagnetno skladni. Električni sistem je odporen na vplive običajnih postopkov 
čiščenja in razkuževanja, je prilagojen za uporabo v RV in zagotavlja delovanje v klimatskem 
okolju naročnika.  

h)    Dokumentacija – oskrba RV z električno energijo, električno omrežje in nanj priključeni potrošniki, 
kot tudi drugi elementi dodatno vzpostavljenega električnega sistema so celovito in jedrnato 
dokumentirani. 

 
2.34  Dodatni akumulator BD 
 
Akumulator je izvedbe, ki podpira pogosta globoka praznjenja in ima kapaciteto ≥ 75 Ah. 
  
2.35  Sistem polnjenja akumulatorjev RV v mirovanju 
 
a)     Akumulator osnovnega vozila in dodatni akumulator sta ob priključitvi RV na zunanji 230 V vir 

električne energije oskrbovana z dvema medsebojno ločenima polnilnima zankama. Polnilni zanki 
zagotavljata polnilni tok, ki znaša za zagonski akumulator ≥ 5 % in za dodatni akumulator ≥ 25 % 
kapacitete akumulatorja. Polnilni zanki oskrbuje eden (1) ali dva (2) samodejno uravnavana in 
glede na zahtevano energijsko bilanco dovolj zmogljiva polnilnika, preko vtičnic povezana na 



                                                                                                                                           8 

 

zunanji 230 V vir napajanja. LN: na dobro prezračevani in dostopni lokaciji. Zahteve za 
polnilnik/a: 

- visoka zanesljivost, visoka zmogljiv in namenjenost kontinuirani uporabi; 
- zaščita pred pregrevanjem, preobremenitvijo, kratkim stikom, zamenjavo polov; 
- omogočeno polnjenje mokrih in gel akumulatorjev; 
- polnjenje po IU-karakteristikah; mikroprocesorsko krmiljenje; 
- funkcija temperaturne kompenzacije; 

 
2.36 Vtičnica za priklop RV na zunanji 230 V vir napajanja 
 
a)     Priklop RV na zunanji 230 V vir napajanja je zagotovljen preko zunanje izmetne vtičnice v 
        izvedbi, najmanj enakovredni sistemu RettBox znamke MARECHAL Electric.  
 
2.37  Centralna razdelilna enota dodatnega 12 V in 230 V električnega omrežja 
 
Na medsebojno ločenih in lahko dostopnih lokacijah se nahajati osrednji razdelilni enoti 12 V in 230 V 
električnega omrežja RV. Posamezna enota, na skupnem mestu zajame vse dodatno vgrajene 
potrošnike in zagotavlja prostor za namestitev elementov potrebnih za povezavo, upravljanje, 
krmiljenje in drugih funkcij celotnega, dodatno vzpostavljenega, napetostno specifičnega električnega 
omrežja. Elementi električne opreme so jasno in trajno označeni ter prikazani v navodilih za uporabo; 
navodila obvezno vsebujejo tudi postopke za odpravo napak!  
 
Opozorilna signalizacija, signalizacija za povečanje varnosti, oznake in napisi 
 
2.38  Opozorilna signalizacija – splošne zahteve 
 
a) Opozorilna signalizacija predstavlja naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih opozorilnih 

znakov (v nadaljevanju POS) ter druge dodatno vgrajene svetlobne naprave za povečanje varnosti 
v prometu, k njej pa se uvršča tudi pobarvanost in označenost RV z visoko odsevnimi materiali. 

b) Delovanje svetlobne in zvočne opozorilne signalizacije je medsebojno neodvisno tako, da npr. v 
primeru izpada svetlobne opozorilne signalizacije, še naprej deluje zvočna opozorilna signalizacija 
in obratno (zasnova sistema omogoča, da je izpad funkcij POS čim manjši).  

c) Vse naprave za dajanje opozorilnih svetlobnih znakov in svetlobne naprave za povečanje varnosti 
v prometu so energijsko varčna LED svetlobna telesa. 

d) Vgradnja POS in svetlobnih naprav za povečanje varnosti v prometu je izvedena tako, da 
posamezni elementi ne odstopajo od osnovne linije strehe ali stranic. Postavitev in pritrditev 
svetlobnih in ostalih signalnih elementov, ki bi bili pritrjeni na streho RV ali bi bistveno odstopali od 
linije RV, ni dovoljeno. 
 

2.39 Svetlobna opozorilna signalizacija 
 
Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. Na strehi je prostor za: 
spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za 
integrirano vgradnjo levo in desno dodatno luč v LED tehnologiji, ki združuje v enem ohišju pozicijsko 
luč, stop luč ter smerni kazalec. Zamenjava svetlobnih modulov mora biti omogočena od zunaj, brez 
uporabe posebnega orodja.  
Osnovne modre opozorilne luči spredaj 
Modre opozorilne luči so razporejene po površini  strehe tako, da omogočajo optimalno vidnost vozila. 
Posamični LED bloki z min. 6 LED členi omogočajo enostavno in hitro zamenjavo v primeru okvare ali 
poškodbe. Vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko (dodatnimi ypsilon optičnimi 
elementi za povečanje kota svetlobnega snopa). Modre integrirane luči integrirane v vse štiri vogale 
povišane strehe, postavljene tako, da pokrivajo vse kote vidnosti. Posamičen element mora vsebovati 
vsaj 8 LED členov visoke svetilnosti.  
Dodaten svetlobni blok luči integriran na obeh vogalih povišane strehe na sprednji strani. Vsebovati 
mora vsaj 10 visoko svetilnih LED členov moči vsaj 1000cd, s posamičnim vklopom.  
Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje 
luči preko folijskih tipkovnic. Sistem mora imeti možnost predprogramiranja glede na potrebe 
naročnika. Naročniku mora biti omogočena izbira med različnimi načini utripanja.  
Bočne delovne LED luči nameščene na ustrezni poziciji, morajo biti pogreznjene v poliestrsko 
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strukturo povišane strehe v najvišji točki. Izvedba luči v izstopajočem ohišju (»štrleče«) ni sprejemljiva.  
Osnovne modre in rumene opozorilne luči zadaj. Zadnja LED delovna luč, nameščena v najvišji točki 
povišane strehe, obvezno v pogreznjeni izvedbi. Izvedba luči v izstopajočem ohišju (»štrleče«) ni 
sprejemljiva. 
Modre LED opozorilne luči v sprednji maski: Štiri (4) modre opozorilne luči z najmanj štirimi (4) 
svetlobnimi telesi sta integrirani v prednjo masko RV, skrajno levo in desno ter na bok RV spredaj, 
levo in desno, v višini pasu. (vse luči so najmanj enakovredne lučem Standby AB L88 in L52). 
Bele LED opozorilne luči v sprednji maski: dve (2) bele opozorilne luči z najmanj štirimi (4) svetlobnimi 
telesi sta integrirani v prednjo masko RV, skrajno levo in desno, posamičen vklop. (enakovredne 
lučem Standby AB BL88). 
Modre LED opozorilne luči v bočnih ogledalih: Dve (2) modri opozorilni utripalki vgrajeni v ohišje 
bočnih ogledal, minimalno štiri (4 )svetlobnih elementov, enakovredno vsaj Standby L88. 
Dodatne luči v LED tehnologiji, ki vsebujejo zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na 
zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči. Dodatna luč za vzvratno 
vožnjo – LED, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo, integrirane v zadnji odbijač. 
Luč omogoča uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. 
Zahtevano je krmiljenje delovne luči preko sistema CAN-BUS, ki omogoča vklop in izklop luči preko 
folijskih tastatur, ki so nameščene, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi 
tastaturami v šoferski kabini. 
 
2.40  Zvočna opozorilna signalizacija 
 
2.40.1  Zvočna opozorilna signalizacija obsega ojačevalnik elektronske sirene, najmanj dva (2) 

zvočnika. Ojačevalnik sirene proizvaja zvok spreminjajoče se frekvence na najmanj štirih (4) 
pred programiranih programih. Sistem zvočne opozorilne signalizacije je sposoben proizvajati 
nepretrgan opozorilni zvok na ravni ≥ 120 dB (A) in podaja možnost izbire dnevne in nočne 
jakosti. BP in VP sta zvočno izolirana tako, da raven hrupa v notranjosti RV ne presega 
dovoljenih vrednosti standarda SIST EN 1789. LN: ločeno od upravljalnega elementa ali pa v 
integrirani izvedbi z upravljalnim elementom v/na osrednji konzoli VP. 

2.40.2  Elektronska zvočnika. RV je opremljeno z najmanj dvema (2) elektronskima zvočnikoma 
jakosti ≥ 100 W. LN: zvočnika sta integrirana v sprednjo masko, čim bližje višini pasu tako, da 
je zagotovljen neposreden izstop zvoka iz zvočnika preko troblje v okolje. Njun medsebojni 
razmik je čim večji. Zvočnika ne smeta štrleti preko zunanje linije maske/odbijača. 

 
2.41      Upravljanje posebne opozorilne signalizacije in naprav za povečanje varnosti 
 
Upravljanje in nadzor vseh funkcij POS in vgrajenih svetlobnih naprav za povečanje varnosti poteka 
preko OUIC-VP ali UNES-VP velikosti 1 x DIN na sredinskem dela armaturne plošče VP, obvezno v 
vidnem polju voznika.   
 
2.42  Oznake in napisi 
 
2.42.1  Označevalne oznake in napisi so iz kakovostne, visoko odsevne samolepilne folije. Zajamejo 
            najmanj:  

a)  Zrcalni napis »URGENCA« in številka 112 na prednjem delu RV – na pokrovu motorja   
                 (višina črk 115 mm) z dvema modrima zvezdama levo in desno ob ali nad napisom 

b)  Predpisan znak sistema NMP Slovenije (Ø 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora okna),  
                  na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu RV. 

c)  Napis vozniških in sovozniških vratih »ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA«, velikost črk ≈ 80  
                  mm. 

d)  Na obeh stranskih površinah BD se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 (velikost  
                  številk) 

e)  Označba- logotip naročnika  na voznikovih in sovoznikovih vratih.  
 
Opomba:  
- vsi napisi morajo biti napisani z velikimi črkami pisave »Arial Black«, na sprednjem in zadnjem delu 

RV nameščeni napisi in napis ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA , so v primeru omejenega prostora 
lahko tudi v pisavi »Impact«. Barva napisov je modra ali rdeča (barvne odtenke, opredeljene po 
lestvici RAL, se dogovori z naročnikom);  
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- do 10 % odstopanje navzdol od opredeljene veličine je dopustno zgolj v primeru omejene 
razpoložljivosti prostora za namestitev zahteve; v primeru večje omejitve je potreben dogovor z 
naročnikom. 

 
2.42.2  Opozorilne oznake morajo biti iz visoko odsevne (fluorescentne) samolepilne folije. Kakovost    
             materialov ustreza kakovosti 3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting s pet (5) letno  
             garancijo ali enakovredno, v barvi RAL 3024: 
2.42.3 Dizajn mora biti zveden skladno z navodili naročnika. Ponudnik mora predložiti skico oblepitve     
             naročniku v potrditev. 
 
 
3. BOLNIŠKI DEL 
 
3.1  Konstrukcijska zasnova 
 
a) Osnovno konstrukcijo BD predstavlja potniški/tovorni prostor vozila kombi/furgon izvedbe, 

prilagojen tako, da izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 1789 za tip B in opredeljene dodatne 
zahteve glede dimenzij, povezanih z BP. Celotna konstrukcija, vključno s predelavo, mora 
zagotavljati učinkovito nošenje teže polno obremenjene strehe, stranic kot tudi teže celotnega RV v 
primeru, da se to prevrne, hkrati pa podaja zanesljivo zaščito pred vplivi trčenja in prebojnosti. 

b) Strop, tla in stene BP zagotavljajo trdno pritrjevanje vgrajenega interjerja, medicinsko tehničnih 
naprav in opreme, hkrati pa omogočajo vgradnjo električnih, kisikovih in drugih podobnih 
elementov v izzastenski/izzastropni prostor. Vgrajeni elementi in povezave med njimi so korozijsko 
odporne ter izvedene na način, ki preprečuje njihovo medsebojno ločevanje.  

c) Spoji in odprtine med BP in osnovnim vozilom ali zunanjim okoljem zagotavljajo vodotesnost, so 
nepropustni za vdor prahu, izpušnih plinov ter druge nesnage v BP. Izvedba omogoča namestitev 
toplotno zvočne izolacije potrebne za zagotavljanje zahtevanih klimatskih pogojev v BP in še 
posebej zahtevane ravni hrupa v RV.  

d) Zahteve iz tč. a, b (zasnova nosilne konstrukcije, ojačitve in mesta za kasnejša pritrjevanja) ter tč. 
c, so opisane in predstavljene naročniku v obliki skic, tehničnih risb in slik. 
 

3.2  Povezovalno okno med VP in BP 
 
Izvedba v obliki drsnega okna. Svetla površina okna znaša najmanj 0,20 m2. Okno omogoča 
brezstopenjsko odpiranje iz VP in BP ter zadrževanje drsne ploskve v izbranem položaju. Drsna 
ploskev je pomična samo iz vozniškega dela. Okno je opremljeno z zastorom v obliki roloja. 
 
3.3  Vrata BD 
 
a) Po zunanjih vertikalnih površinah BD so nameščena: 

- drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata); 
- krilna vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata). 

b) Oboja vrata BD se odpirajo z zunanje in notranje strani. Odpiranje/zapiranje vrat poteka preko ročk 
ali drugih namenskih elementov za upravljanje ključavnic. Vrata imajo vgrajene ključavnice z  

     dvo stopenskim varovanjem (lego delnega pripiranja in popolnega zapiranja). Vrata so opremljena 
z zanesljivim zadrževalnim sistemom odprtih vrat. Sistem ne sme ovirati dostopa do prostora in je 
dovolj stabilen, da zaradi možnih predvidljivih dejavnikov ne pride do samozapiranja vrat. Vsa vrata 
so zastekljena. Notranja stran vrat je obložena s snemljivo oblogo iz trajnih vodoodpornih 
materialov v isti izvedbi kot notranje obloge BP. Vrata so opremljena najmanj z enim kompletom 
kakovostnih, lahko zamenljivih tesnil. Spodnja prečna robova okvirjev svetlega dela vrat sta 
zaščitena z vozilu tipičnim elementom. 

 
3.4 Zaklepanje vrat in nadzor nad zaprtostjo 

 
Omogočeno je: 

- odklepanje in zaklepanje vseh vrat BD (tudi VD) s ključem z zunanje strani; 
- ročno/mehansko odklepanje in zaklepanje vrat BD iz BP; 
- sočasno daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat BD in VD; 
- sočasno centralno zaklepanje vseh vrat BD in VD s ključem preko ključavnic vrat VD; 
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3.5  Vrata za vstopanje in izstopanje (stranska, drsna ali bočna vrata) 
 
Povišana desna stranska drsna vrata. Minimalna čista odprtina stranskih vrat mora biti vsaj 1.750mm 
merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Dolga bočna stopnica na desni 
strani, ki poteka po celotni dolžini medosja, v predelu sovozniških vrat je pohodna površina široka vsaj 
10 cm, ki se nato v vstopnem predelu drsnih vrat razširi na minimalno 250 mm. Pohodna površina 
stopnice mora biti iz perforirane nerjaveče kovine, ki je vpeta na cevno ogrodje. Celotna stopnica je 
vpeta na nosilne elemente karoserije v vsaj treh točkah. Stopnica mora biti homologirana, vpisana 
med elemente predelave v homologacijskem kartončku (Dokazilo 4).  
 
3.6  Vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja krilna vrata) 
 
Zadnja vrata morajo imeti minimalno svetlo odprtino vsaj 1.600 mm, merjeno pri odprtih vratih med 
neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti kovinska! Funkcionalni samodejni zadrževalni 
sistem omogoča na prvi stopnji odpiranje vrat do položaja, ko se ta poravnajo s stransko steno RV. Z 
enostavno sprostitvijo zadrževala, se na drugi stopnji vrata odprejo do stranske stene RV. 
Zadrževanje vrat na drugi stopnji je urejeno z magnetnim ali drugim enakovrednim samodejnim 
mehanizmom.  
 
3.7  Nastopna ploščad pod zadnjimi krilnimi vrati 
 
V obliki pohodnega odbijača. 
 
3.8  Namenski prostori za hranjenje reševalne opreme 
 
a)  Notranji volumen BP in razporeditev sta takšna, da je omogočeno funkcionalno shranjevati in   
      uporabljati najmanj sledečo opremo in pripomočke: 

- EKG monitor/defibrilator; 
- prenosni ventilator/respirator; 
- prenosni aspirator; 
- vakuumskih opornic za okončine; 
- kompleta vratnih opornic; 
- steznika za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju; 
- deske za imobilizacijo otroka; 
- zajemalnih nosil z oporo za glavo in pasovi za pritrjevanje; 
- stol za prenos pacienta; 
- reanimacijskega nahrbtnika, 
- 2 x10 l kisikove jeklenke za kisik; 
- opreme RV, v kolikor ni zagotovljen drug namenski prostor; 
- druge s standardom SIST EN 1789 predpisane opreme, pripomočkov in medicinsko 

potrošnega materiala.  
b) Pri razporeditvi opreme je pomembno, da je težja oprema nameščena nižje, čim nižje pa je 

nameščena tudi tista oprema, s katero je zaradi njene velikosti ali drugih značilnosti težje rokovati. 
Oprema se nahaja na v naprej predvidenih, lahko dostopnih lokacijah, je nameščena na nedrseče 
nosilne police ali obešala in zavarovana proti izpadu. 

 
3.9  Sistem oskrbe s kisikom  
 
a)  V BP sta nameščena dve 10 litrska (atestirana na 200 barov) tlačna posoda za oskrbo BP s 

kisikom, opremljena pretočno reducirnim ventilom za kisik. Ta je povezan z notranjim razvodom 
kisika.  
LN: ustrezno pritrjena leže v mizi nosil. 

 
3.10  Prostor za shranjevanje opreme RV  
 
Prostor za shranjevanje opreme RV je samostojen namenski prostor ali pa je ta porazdeljen na več 
enot, na različnih lokacijah tako, da je zagotovljeno funkcionalno shranjevanje vse RV pripadajoče 
opreme. Nahaja se v višini nivoja tal RV. Glede na namen uporabe je dovolj trden, zaščiten pred 



                                                                                                                                           12 

 

vstopom vode in nesnage ter še posebej odporen na mehanske udarce in korozijo. Pri 
dimenzioniranju se upošteva njegova namembnost, tj. shranjevanje RV obvezno priloženega: 
osnovnega orodja, dvigalke in preostalih pripomočkov za zamenjavo koles.  
 
3.11  Zasteklitev 
 
Obvezna zasteklitev vseh vrat in obeh sten bolniškega prostora. Desna drsna vrata imajo možnost 
odpiranja,. Termoizolacijska zasteklitev; vsa okna na vratih in drugih delih BD so z zunanje strani 
prevlečena s črno atermično folijo s 75 % (+/– 10 %) prepustnostjo svetlobe, z notranje strani pa so do 
2/3 višine oken dodatno prevlečena z za pogled nepropustno mat folijo.  
 
3.12  Elementi strehe 
 
a) Nadgradnja strehe osnovnega vozila je aerodinamične izvedbe in omogoča vgradnjo ali namestitev 

svetlobne opozorilne signalizacije.  
b) V streho BD sta lahko integrirana sistem za izmenjavo zraka v BP (glej tč. 3.17 Sistem 

prezračevanja BP) in klimatska naprava za BP (glej tč. 3.21 Sistem hlajenja BP). Vgradnja ne sme 
zmanjšati aerodinamičnosti strehe, ustvarjati dodatnih zračnih vrtincev ali povečati hrupa. 

c) Streha ali predeli sten imajo predvideno vgradnjo potrebnih anten komunikacijsko-podatkovnih 
sistemov.  
 

3.13  Električni sistem – funkcije elementov za upravljanje 
 
a)  OUIC-BP – obvezne funkcije 

- Osvetlitev BP (v celotnem obsegu tč. 3.15 razen nočne osvetlitve sedeža desne stene). 
- Delovne luči (v celotnem obsegu). 
- Sočasen izklop trenutno izbranih svetlobnih porabnikov BD. 
- Ventilator prezračevalnega sistema BP (v celotnem obsegu). 
- Klimatska naprava in toplovodno gretje BP (v celotnem obsegu). 

Opomba:  
Upravljanje z opredeljenimi funkcijami, razen pod tč. a/1 zajetih funkcij dodatne osvetlitve delovnega 
področja BP (glej tč. 3.15 c) je obvezno omogočeno tudi iz VP. 
 
3.14 Osvetlitev BP 
 
a) Optimalna osvetlitev bolniškega prostora z LED osvetlitvijo, ki vsebuje tudi modro nočno osvetlitev, 

minimalno ena luč mora biti povezana z vratnim kontaktom. 
b) Halogenska LED luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta. Luči morata biti vgrajeni v  konzolo na 

stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. 
Snop žarkov se lahko usmerja med glavo in pasom pacienta.  

c) Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s 
folijsko tipkovnico.  

 
3.15  Sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja BP – splošno 
 
a) Prezračevanje, ogrevanje in ohlajanje BP je urejeno preko povsem samostojnih sistemov ali 

sistemov, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječih sistemov osnovnega vozila z medsebojno 
neodvisnim delovanjem, upravljanjem, nadzorom in krmiljenjem za BP. 

b) Vsak posamezen sistem je zmogljiv, zanesljiv in zasnovan na način, ki zahteva minimalno potrebo 
po kroženju zraka. Posamezni elementi sistemov so nameščeni, glede na konstrukcijo zasnovo RV 
ter funkcionalnost sistema najbolj primernem mestu tako, da ne izstopajo v BP in ne zasedajo 
dodatnega prostora v njem, so zakriti in za delo nemoteči. Hrup, ki ga ustvarjajo ventilatorji 
sistemov na prvi in drugi stopnji delovanja ne presega zahtev »silent« izvedbe. 

c) Odprtine sistemov za dovajanje zraka v BP so nameščene in če je potrebno zavarovane tako, da 
jih ni mogoče blokirati z opremo ali na katerikoli drug način, ki bi lahko povzročil pregrevanje 
sistema. Dovajanje zraka v BP je izvedeno na način, da tega občutno ni zaznati – zagotovljenih je 
zadostno število izpustnih šob in usmerjanje pretoka zraka, vpihovanje hladnega zraka je 
enakomerno porazdeljeno na celotnem obodu stropno oskrbovalnega centra, vse reže imajo 
možnost usmerjanja zračnega toka, ter možnost popolne zapore. Vpih toplega zraka je obvezno 
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spodaj, izbira ustreznega načina uravnavanja toplote (gretje, klima) je samodejno, zgolj na podlagi 
vnosa želene temperature. Dodatno ima uporabnik možnost regulacije temperature brez uporabe 
klime (izklop klime). 

d) UN: preko nastavljivih termostatov ali enakovrednega elektronskega sistema, ki samodejno izbira 
med potrebo po ogrevanju, ohlajanju ali zgolj vzdrževanju izbrane temperature. 

e) Sistema ogrevanja in klimatizacije sta sposobna vzdrževati temperaturo BP najmanj med 22° C in 
25° C medtem, ko je temperatura okolice med – 20° C in + 32° C. Sistemi prezračevanja, 
ogrevanja in ohlajanja v celoti izpolnjujejo vse druge zahteve standarda SIST EN 1789. 
 

3.16  Sistem prezračevanja BP 
 
Sistem prezračevanja BP predstavlja sistem, ki pri mirujočem RV omogoča popolno izmenjavo zraka v 
BP najmanj na tri (3) minute. Prezračevanje poteka preko sistemov za dovajanje svežega zraka, 
vzpostavljenih s strani ogrevalnega in ohlajevalnega sistema ter preko samostojnega sistema za 
dovajanje zraka v in odstranjevanje zraka iz BP. Samostojen sistem vključuje ventilator z dvosmernim 
delovanjem, integriran v strop ali steno BP. 
  
3.17  Na delovanje pogonskega agregata vezan sistem toplovodnega ogrevanja BP 
 
Predstavlja sistem za povečanje temperature notranjosti BP, ki deluje na principu izrabljanja odpadne 
toplote medija (vode) sistema za ohlajanje pogonskega agregata RV. V ta namen je uporabljen 
dodatni, zmogljiv izmenjevalec toplote velikih volumnov. Dovajanje toplega zraka v BP poteka preko 
ene ali več vstopnih odprtin, nameščenih na spodnjem delu predelne ali stranskih sten. Omogočena je 
prednastavitev regulacije temperature najmanj v območju 17° C do 27° C. 
 
3.18  Sistem ogrevanja BP ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja 
 
V BP je vgrajen samodejno temperaturno reguliran električni grelec (230 V, 1800 W do 2300 W), s 
senzorjem za izklop ob pregrevanju (kot je npr. model Classic podjetja Ecomat 2000 ali model Termini 
2100, podjetja Defa ali enakovredno). Električni grelec je priključen na zunanji 230 V vir napajanja. 
UN: preko OUIC-BP ali UNES-BP ali neposredno preko elementa upravljanja na samem grelcu. V 
slednjem je na razpolago dodatna, dobro vidna svetilka za signaliziranje vključenosti in delovanja 
grelca ter omogočeno uravnavanje delovanja grelca najmanj v dveh (2) prednastavljenih območjih. 
 
3.19  Sistem hlajenja BP 
 
Sistem ohlajanja BP predstavlja napravo, katere glavni namen je znižati temperaturo in vlažnost zraka 
v BP. Sistem zajame od VP neodvisno nadgradnjo klimatskega sistema, prirejenega za uporabo v BP. 
Nadgradnja vključuje samostojen dodatni kondenzator, uparjalnik in druge, za delovanje potrebne 
elemente klimatizacijskega sistema, priključene na samostojen ali skupni kompresor osnovnega 
vozila. Dovajanje hladnega zraka v BP je preko odprtin, ki so razporejene enakomerno po stropu BP. 
Omogočena je prednastavitev regulacije temperature najmanj v območju 17° C do 27° C.  
 
3.20 Opremljenost BP – splošno 
 
a)  BP je v celoti izdelan iz kakovostnih, lahkih, nerjavečih, visoko vzdržljivih materialov, ki: 

- so vodno neobčutljivi, odporni na dezinfekcijska sredstva, kemikalije in korozijo; 
- so neobčutljivi/odporni na praske, udarce in druge poškodbe; 
- so absorptivni za nihanje in vibracije ter omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje; 
- so težko vnetljivi, težko gorljivi; 
- ne vsebujejo halogeniranih klorofluoroogljikovodikov in težkih kovin; 
- so primerni za recikliranje. 

b) Obloge sten, razen v obloge vdelanih predelov, namenjenih vgradnji namenskih modulov za 
namestitev medicinsko tehničnih naprav, opreme in drugega medicinskega materiala so enodelne 
izvedbe, izdelane iz umetnega vakuumiranega materiala ABS, elementi notranjega interjerja pa so 
kompaktne izvedbe in v celoti izdelani iz umetnega, visoko odpornega materiala, ki zagotavlja nižjo 
težo od lesa, pri isti trdnosti in se ne ukrivlja. 

c) Izvlečni predali, vratca in drugi elementi omar so opremljeni s kakovostnim okovjem, ki omogoča 
enostavno in zanesljivo odpiranje in zapiranje ter učinkovito zadrževanje predalov/vratc v zaprtem 
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in odprtem položaju. Okovje, spone, vodila, ključavnice in drugi vgrajeni elementi so namenjeni 
profesionalni rabi in so trdno vgrajeni. Ročaji so vdelani v čelno stranico predala/vratc, so enostavni 
za uporabo in opremljeni s ključavnico z zapiralom. Zapiranje izvlečnih predalov je urejeno tako, da 
je te mogoče zapreti zgolj na potisk, v vsakem primeru pa se ob morebitnem naletu potnika na 
predal, zaprejo samodejno. 

d) Notranji deli BP so brez nevarnih grobih površin, ostrih robov in štrlečih delov, ki bi lahko povečali 
tveganje za nastanek poškodb potnikov. Zahteva se še posebej nanaša na elemente predelne 
stene in druge površine za katere obstaja možnost, da se jih potnik v BP, pri čelnem trčenju 
dotakne. Ti elementi so izdelani iz materiala, ki absorbira energijo ali pa so konstrukcijsko 
zasnovani tako, da se ob naletu potnika nanje bodisi umaknejo nazaj izza čelne (nosilne) površine 
ali se od nje odtrgajo ali zlomijo ali pa v znatni meri ukrivijo, ne da bi pri tem nastale nove nevarne 
oblike. 

e) Medicinsko tehnične naprave in oprema so nameščene na/v originalnih (atestiranih) nosilcih, 
preostala oprema in pripomočki so varno pritrjeni ali na drug način zavarovani pred premikom. LN: 
na/v prostorsko funkcionalno izbranih, posebej namensko prirejenih lokacijah BP. Razporeditev in 
namestitev opreme je izvedena tako, da: ne ovira vstopanja/izstopanja v/iz BP; ne ovira njene 
uporabe in uporabe druge opreme; ne moti dela tima RV; je v primeru naglega zaviranja ali 
čelnega trčenja RV v največji meri zmanjšana možnost poškodb zaradi naleta potnikov na naprave, 
opremo in pripomočke. Natančno lokacijo namestitve posameznih enot naprav, opreme in 
pripomočkov se določi v dogovoru z naročnikom! 

f) Zadnje površine sten za namestitev prenosnega EKG monitor/defibrilatorja, ventilatorja/respiratorja 
in aspiratorja ter njim pripadajoče in druge opreme, omogočajo poljubno pritrjevanje nosilcev na 
steno, so dovolj močne za nošenje celotne teže naprave in opreme, sam prostor pa je volumensko 
dovolj prostoren, da zagotavlja enostavno in hitro snemanje/nameščanje naprav in opreme iz/v 
nosilce in priklop na potrebne vire oskrbe. V ta namen so predvidene in izvedene potrebne 
inštalacije in ojačitve, prikazane naročniku v obliki skic ali tehničnih risb in slik. 

g) BP ima vodoodporen pod. Ta je znotraj BP prevlečen z nedrsečim, na mehanske poškodbe, vodo 
in kemikalije (še posebej formaldehide) odpornim, za čiščenje in razkuževanje nezahtevnim 
brizganim nanosom, debelim ≈ 3 mm, dodatno na vogalih brez vidnih spojev (v enem delu kot kad) 
povlečenim navzgor po celotni površini okrovov koles ter oblogah sten in omaric, do višine ≈ 70 
mm. Vogali so obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. 

h) Naročnik ima možnost izbora barv in njihovih kombinacij za: stenske in talne obloge, omarice in 
njihova vratca ter oblazinjenje. 

i) Ponudnik predloži tehnično risbo predelave v merilu 1:20 iz katere je razvidna izvedba, 
razporeditev in opremljenost celotne notranjosti BP RV s perspektiv vseh štirih (4) vertikalnih 
površin, stropa in tal (Dokazilo 10). 
 

3.21. V BP funkcionalno umeščeni elementi 
 

3.21.1   Zaprt prostor za shranjevanje katetrov dolžine ≈ 700 mm. V odlagalnem prostoru nad vozniško  
kabino. Prostor predstavljajo vsaj 3 cevni utori integrirani v ABS oblogo notranjosti predala. 
Zagotovljeno je enostavno čiščenje notranjosti prostora. LN: Zaprt prostor nad vozniško 
kabino. 

3.21.2   Prostor za shranjevanje zajemalnih nosil. LN: pod mizo nosil, dostop iz zadnje strani.   
3.21.3 Dodatni prostori (omarice, predali, police) za shranjevanje/odlaganje materiala, opreme in  
             pripomočkov z odvzemom iz BP. LN: v oblogah pod stropom najmanj ene (leve ali desne)  
             stene, po pretežnem delu razpoložljive dolžine. 
3.21.4  Prostor za reševalne škarje. LN: po dogovoru z naročnikom.  
3.21.5  Predal/nosilec za 3 škatle zaščitnih rokavic integriran v stensko oblogo BP na lahko  
            dostopnem mestu. LN: na operativno funkcionalni, za enostaven odvzem/uporabo izbrani  
            lokaciji. Okvirne dimenzije: predal/nosilec zaščitnih rokavic omogoča vstavljanje treh (3) škatel  
            (ene nad ali poleg druge), okvirne širine 240 mm (+/- 20 mm), višine 130 mm (+/- 20 mm) in  
            globine 80 mm (+/- 20 mm);  
3.21.6  Elementi za odlaganje odpadkov. LN: integriran v delovni pult,  
3.21.7  Varnostna čelada (tretja) z nosilcem za hitro snemanje. LN: 2x na zadnjem delu BP, bližje  
            stropu, 1 x vozniški prostor. 
 
3.22 Elementi predelne stene BP 
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3.22.1   Eden (1) zaprti odlagalni prostor pod stropom ali nad VD. Ogrevani predal za   medicinski     
material s prikazom temperature preko digitalnega zaslona v bolniškem prostoru. Možnost 
reguliranja gretja (predal mora omogočati ogrevanje v vseh okoljih med 30° in 40° C), volumen 
najmanj 5 x 500 ml hladilnik - hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature 
preko digitalnega zaslona v bolniškem prostoru in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni 
sistem mora v vseh okoljih ohladiti notranjost predala na najmanj 4° C), volumen za min 5 
plastenk 500 ml. Predalnik dimenzije 455 x 460 x 885mm., minimalno število predalov: 5, 
nameščen na predelni steni ob drsnih vratih. 

3.22.2  Predalnik dimenzije 455 x 460 x 885mm., minimalno število predalov: 5, nameščen na predelni  
            steni ob drsnih vratih. 
 
3.23  Elementi osrednjega dela leve stene BP 
 
Celotna površina osrednjega dela leve stene, od kolesnega okrova navzgor do višine najmanj 1680 
mm – merjeno od tal, namenjena poljubnemu pritrjevanju opreme. Na steni se nahaja: 
 
3.23.1  Prostor za namestitev medicinsko-tehnične opreme s stensko inštalacijo – stenski oskrbovalni     

center. 
a)  Prostor vključuje in omogoča namestiti: 

- Atestiran enodelni nosilec za naročnikov EKG monitor/defibrilator Corpuls C3 s polnilcem 
baterij – priklop (preko vtičnice) na nazivno električno omrežje.  LN: dogovor z naročnikom. 

- Atestiran enodelni nosilec za ventilator/respirator WEINMANN MEDUMAT Standard 2 Life 
base 3 NG – priklop (preko vtičnice) na centralni razvod kisika in 12V. LN: po dogovoru z 
naročnikom. 

- Atestiran enodelni nosilec za prenosni aspirator WEINMANN ACCUVAC Pro – priklop (preko  
             vtičnice) na 12 V električno omrežje. LN: dogovor z naročnikom. 

- En (1) aplikator kisika s priključkom za kisik in možnostjo regulacije ter nadzora pretoka kisika 
v območju 0 – 15 l na minuto. Priključek je opremljen z zamenljivim nastavkom (za tanko 
cevko) za aplikacijo kisika.  

b)  Stenska inštalacija. Električna, kisikova in druga napeljava je zbrana v izzastenskem prostoru, 
priključki so vgrajeni v steno, neposredno ob ali na prostoru, namenjenem namestitvi medicinsko-
tehnične opreme. Na lahko dostopni lokaciji je v izzastenski prostor speljana prazna, trda, gladka 
cev, notranjega premera ≥ 40 mm – vzpostavlja povezavo z lahko dostopno lokacijo znotraj 
stropne konzole. Stenska inštalacija vključuje:  
- Poleg vtičnic potrebnih za oskrbo v RV trajno nameščene in prenosne medicinske opreme, 

dodatno ena(1) 12 V vtičnice (, 1 × Ø 12 mm ). 
- Poleg vtičnic potrebnih za oskrbo v RV trajno nameščene in prenosne medicinske opreme,  

dodatno ena (1) standardizirana evro vtičnica za priklop kisika. 
 
3.24 Elementi osrednjega dela desne stene BP 

 
Na zadnjem delu desne stene je nameščena omarica s policami prilagojenimi naročnikovi opremi, 
dostop do opreme ob odprtih zadnjih krilnih vratih. Vsaka polica je opremljena s kovinskim valjčkom 
min. 200mm in omogoča namestitev naslednje opreme: 
3.24.1  Transportni stol- zložljiv  brez gosenic enakovreden vsaj FERNO Model 40. 
             LN: Spodnja polica omarice. 
3.24.2  Reanimacijski nahrbtnik- večji, enakovreden vsaj PAX model Wasserkuppe. 
            LN: druga polica omarice. 
3.24.3  Polica za kovček po izboru. 
            LN: tretja polica omarice. 
            Prostor za dve čeladi.  
            LN: na ABS nosilcu nameščenem na vrhu omarice. 
 
3.25  Elementi na stropu BP 

 
3.25.1  Stropna konzola – stropni oskrbovalni center. Ključni elementi stropa so zajeti v okviru dolge   
            stropne konzole, nameščene nad pretežno dolžino bolniških nosil. Konzola je zasnovana tako,  
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            da omogoča naknadno pritrjevanje opreme in zajame: 
a)  Ročaje za oprijem. Najmanj en (1) vzdolžni, po celotni dolžini bolniških nosil.  
b)  Nosilec za najmanj tri (3) infuzijske plastenke volumna 500 ml, s fiksacijo za omejitev gibanja. 
3.25.2  Z drugimi sistemi povezana oprema 
c)  tč. 3.14 Osvetlitev BP;  
d)  tč. 3.15 Sistem prezračevanja BP; 
e)  tč. 3.19 Sistem hlajenja BP.  
 
3.26  Elementi na tleh BP 
 
3.26.1  Izvlečna miza nosil s prostorom za shranjevanje PVC zajemalnih z roletnim zapiranjem in DIN  
            fiksacijo nosil. V mizi nosil je nameščena tudi 2 x 10l kisikova jeklenka. 
 

4. MEDICINSKO TEHNIČNA OPREMA 
 
 Št. 

kosov 
opreme 

Oprema Dodatni kriteriji, opis Tip opreme 

4.1 1 kos glavna nosila 
s podvozjem 

Anatomska blazina z dvignjenimi robovi. 
Možnost dviga nožnega dela nosil.- Nosilnost 
vsaj 220 kg  infuzijsko stojalo 

FERNO Mondial, 
ali enakovredno 

4.2 1 kos prenosni, 
transportni 
stol 

prenosni, transportni stol, mehko oblazinjenje 
(vinil), 

FERNO Model 40 
ali enakovredno 

4.3 1 kos prenosni, 
ventilator z 
Co2 funkcijo 
in nosilno 
ploščo 

- omogoča IPPV način ventilacije za odrasle, 
otroke in dojenčke (Emergency mode), 
skladnost z ERC 2010, 

- omogoča ročne nastavitve želene frekvence 
in dihalnega volumna, 

- oksigenacija bolnika (inhalatorna terapija s 
kisikom), z možnostjo izbire pretoka od 0-
10l/min, 

- hitra nastavitev ventilacijskih parametrov na 
podlagi vnosa telesne višine, 

- način RSI za varno in zanesljivo podporo z 
indukcijo anestezije za izvedbo hitre 
sekvenčne intubacije bolnika, 

- CPAP z opcijsko tlačno podporo ASB, za 
neinvazivno predhospitalno 

- EtCO2 kapnografija tipa »sidestream«, 
- Meritve pretokov z grafičnim prikazom, za 

izboljšan monitoring med ventilacijo (MVe, 
Vte, ftotal, fspont, Vleak), 

- MEDUTrigger za ročno izvajanje umetne 
ventilacije bolnika preko obrazne 
maske,/supraglotičnih pripomočkov /tubusa 
brez uporabe dihalnega balona vključno z 
metronomsko funkcijo za pravilno izvedbo  
KPO, 

- optimiziran monitoring ventilacijskih 
parametrov na barvnem zaslonu, z 
ločljivostjo, 

- max. dimenzije (V x Š x G): 206mm x 137 
mm x 130 mm, teža (vključno s polnilno 
baterijo): do 3 kg, 

- minimalno temperaturno območje 
delovanja: -15 do +45 stopinj Celzija, 

- delovanje baterije, omogoča neprekinjeno 

WEINMANN 
Medumat 
Standard 2 na 
nosilni plošči Life 
Base 3NG ali 
enakovredno 
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do 6 urno delovanje, 
- shranjevanje podatkov: SD kartica, 
- frekvenca ventilacije: 5-50/min, 
- dihalni volumen: 50-2000ml, 
- nastavitev maksimalnega tlaka vpiha 

10mbar – 65 mbar, 
- možnost namestitve na nosilno ploščo, 

skupaj z kisikovo jeklenko (sistem 2 v 1), 
- samodejni priklop na polnjenje v vozilu, 
- priklop na zunanji vir kisika preko »Whalter« 

sklopke, 
- možnost uporabe ventilacijske cevi za 

večkratno (avtoklaviranje, 134 st.C) 
uporabo ali cevi za 1x   uporabo, 

- nap. kot Portable system LIFE –BASE 3 NG 
ali enakovredno, 

- zagotovljen servis v R Sloveniji-priložiti 
potrdilo proizvajalca, 

- zahtevana skladnost s standardom EN 794-
3 

- zahtevan stenski nosilec z 12V 
napajalnikom, skladnost s standardom EN 
1789. 

- PEEP valvula, nastavljiva 
- atestiran stenski nosilec z integriranim 

priklopom na 12V 
4.4 1 kos zajemalna 

nosila z 
oporo za 
glavo 

- pasovi enodelni, kovinsko zapenjanje    FERNO Model 
65EXL ali 
enakovredno 

4.5 1 kos  
 
 

reanimacijski 
nahrbtnik, 

večji vsaj PAX model 
Wasserkuppe  ali 
enakovredno 

4.6 1 kos aspirator / WEINMANN 
Accuvac, PRO ali 
enakovreden 

4.7 1 kos  
 

vakuumske 
opornice-
komplet 

/ FERNO ali 
enakovredno 

 
 
 
5. POGOJI DOBAVE, GARANCIJSKI ROKI IN  VZDRŽEVANJE 
 
5.1. Rok dobave 
 
Ponudnik naj v ponudbi navede dobavni rok v koledarskih dnevnih, šteto od dneva podpisa pogodbe. 
Rok, ki ga bo navedel ponudnik je obvezujoč, razen v primeru višje sile. Rok dostave vozila je 
najkasneje do 21.10.2019. Ponudnik, ki bo navedel daljši rok dostave, bo izločen iz ocenjevanja. 
 
5.2. Kraj prevzema vozila in način prevzema 
 
Naročnik bo vozilo prevzel na lokaciji uporabnika  - ZD Idrija. 
Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. Za uspešen prevzem vozila se šteje datum končnega 
prevzema vozila, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in je predano vozilo v celoti skladno z 
zahtevami naročnika in je naročniku predana vsa dokumentacija. Samo podpisan zapisnik o prevzemu 
je podlaga za izstavitev računa. 
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5.3. Garancijski roki 
 
Ponudnik mora za vgrajeno, serijsko izdelano opremo zagotavljati garancijske roke, ki so enaki 
proizvajalčevim.  
Garancijski roki za vozilo so enaki garancijskih rokom izdelovalca vozila. 
Garancijski roki za predelavo so min. 24 mesecev. 
 
5.4. Vzdrževanje 
 
Ponudnik mora za veljavnost ponudbe priložiti lasten seznam serijsko izdelane opreme, kjer mora 
navesti naziv opreme, proizvajalca, garancijski rok in zagotovljeni servis z vsemi kontaktnimi podatki 
servisne službe.   
Prav tako mora ponudnik na tem seznamu navesti proizvajalca vozila in izvajalca predelave, ter vse 
garancijske roke in servisno službo, z vsemi kontaktnimi podatki. 
Vsa servisna služba mora biti zagotovljena v Sloveniji. 
Ponudnik mora v izjavi navesti, da zagotavlja servis in vzdrževanje vse ponujene opreme še najmanj 
10 let po preteku garancijskega roka. 
 
 
 
S podpisom te tehnične dokumentacije kot ponudnik izjavljamo, da ponujeno vozilo v celoti 
ustreza zahtevam naročnika in prilagamo tehnično dokumentacijo in dokazila o ustreznosti.  
 

Ime in priimek: __________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

  
Žig in podpis ponudnika: _________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

  
Kraj in datum: __________________________________ 

 


